
  
  

  ةُــــــالَسِر
  اِحللْم واَألناه

  ) غَير ناِظِرين ِإناه (ى الَع تِهِلو قَاِبرعيف ِإ
  تأليــــف 

  ضاةشيخ اإلسالم قاضي القُ
تقي ين أيب احلسن عليالد الش بكيبن عبد الكايف الس افعي  

  )هـ٧٥٦ ـ ٦٨٣(
  

  الدكتوردراسة وحتقيق 
أمحد بن مالقُ د بن أمحدحمرشياهلامشي   

  ة غة العربياألستاذ املشارك بقسم اللُّ
  رة مني باملدينة املنوة املعلّيلّكُب 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ةـاملقدم   

  نا و  وأُسلّم على    ، وأُصلّي   العاملني احلمد هللا ربنبيرسـول اهللا،    دناسي
د املرسلنيسي،بعد  أما   وإمام املتقني ، ني وخامت النبي:  

  

  يف مسألٍة من مـسائل     الرسالة ودارسيها هذه فيطيب يل أن أُقدم لقُراء العربية       
اختلف الزخمشري  ،   ثالث قضايا  علىموضوعها  يدور  اليت  ،  )باب االستثناء (

  :  هيوالقضايا  ،وازهاوأبو حيان يف ج
)  املضارع  والفعلأنْ (إعراب املصدر املؤول من  اخلالف يف:القضية األوىل

   .) إالّ ( بعد ف زمانظر
  . )ّ إال (ـأو بعد املستثىن ب) ّ إال ( اخلالف يف وقوع احلال بعد :القضية الثانية

وهل هو  ؟  شيئانـ دون عطٍف أداٍة واحدٍة ـهل يستثىن ب :القضية الثالثة
فيه ؟ وما املختار فيه ؟ متفَق عليه أو خمتلَف  

ن  الدين السبكي، وبي   الث تقي وقد سطّر اخلالف بينهما يف القضايا الث        
  .  ته نظر كلٍّ منهما وحجوجهةَ

 من أجل ذلك  ،  حوينيعناية واهتمام الن  نةٌ ب ِم جديرةٌ بالدراسة، قَ   املسألةُو  
ـ ٍة مـستقلّ برسالٍة )هـ٧٥٦( الدين السبكي تقيأفردها  ـ  مجـع    آراء ا فيه

نيالنيه الدليل هم، وناقش وحويقوح ما ياهااس ـ  والقيرجاِحللْم واَأل (:   مساه ن
 وحـرر   ،  املـسألة   شتات ا مجع فيه  ) ين ِإناه ير ناِظرِ غَ:  ىالَع ت ِهِلو قَ اِبرعيف إِ 

يف البحث ِهوإنصاِف،   الدقيقةِهولطائِف،   مع استنباطاته اجلليلةهاقواعد  .  
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  كتاب يف ةًمر:  لك قبل ذ  ت طُبع الرسالةَ ة إليه أنّ هذه   در اإلشار جتومما    
األشـباه   (  طبعـات  يف وأُخر   ، )هـ٧٧١ (لسبكيا  لتاج الدين  ) الفتاوى (

 ال ختلو من سقٍط يف      هي يف تلك الطبعات   ، و ) هـ٩١١ (للسيوطي)  والنظائر
ف اضية،  ة، أو طباعي  ة، أو حنوي   أو أخطاء إمالئي   ،النص، أو حتريٍف، أو تصحيفٍ    

وكذلك عدم ختـريج    ل ما يشكل،    شكْ وعدم   ، لةلرساإغفال ضبط ا  إىل ذلك   
  . صادر، وتوثيق املادة العلمية للرسالةامل من آراء النحويني

  

ها دراسةً علميةً، خدمةً  ها، ودراستِ  إعادة حتقيقِ   إىل دفعتينهذه األسباب     
للرسالة، وأداًء لبعض ما جيب ملؤلّفها تقيبكيالدين الس .  

  :سالة قسمني عملي يف هذه الروينقسم 
  :  فصلنيوتقع يف  : الدراسة : األولالقسم  

ـ    ، تناولت  لدين السبكي  ا  لتقي  خمتصرةٌ  ترمجةٌ : اـأوهلم ه فيهـا حيات ، 
هوآثار  .  

غَيـر  : اِحللْم واَألناه يف ِإعراِب قَوِلِه تعالَى       (  برسالة    التعريف : وثانيهما
  )ناِظِرين ِإناه 

  عنوانِ :  فيه   عرضت توثيق  الـدين ا    هابِت الرسالة ونس لتقي  بكيلـس ، 
 وموقف الرسالة   ، وموضوع  ها ومصادر ،  إىل ذلك   تأليفها والدافع  تأريخو

  بكيني   السحويمن اخلالف يف املسألة    والن   الن سخ املعتمـدة يف    ، ووصف
   .  الرسالة ودراستهاحتقيق، وعملي يف  تحقيقال
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ـ  الثاينالقسم أما  قت الرسـالة وفـق القواعـد     فقد حقّ ـ وهو التحقيق 
بعة يف هذا الفنواُألسس املت .  

 دراسة هذا    للمصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها يف      وختمت البحث بفهرسٍ  
ه إخراجص والن.  

ـ  ـ  املُقلّدهوهو ج هذا عملي  ،   ال أدعي له الكمال وال العـصمة  
 الطبعات السابقة   ما نشر يف  بني   واملوازنة   النظرإىل  احث  وإنما أدعو القارئ والب   

 هذا العمل وما     واضحاً بني   فرقاً بيناً   وبني ما قمت به، وسيلحظ     ، هلذه الرسالة 
  :فيما يلي  الفرق صيتلخ،  سبقه
ـ وو خمطوطٍة تيسرت يل      نسخٍ  ثالث  على  الرسالة  نص تقحقّ  :أوالً     ت قف

ـ ت به ه، وهو ما متيز  عليها ى ذه الطبعة عن الطبعات السابقة اليت اقتصرت عل
   .فقط) األشباه والنظائر ( نسخ 
  .املوجود يف النسخ املطبوعة  السقط أكملت :ثانياً     
  . آراء النحويني جت خر:ثالثاً     
    . إىل تعليٍق العلمية ، وعلّقت على اليت حتتاج املسائلوثقت : رابعاً     
 به هذه الطبعة    دت دراسةً وافيةً ملسائل الرسالة وهو ما تفر       قدمت :خامساً    
   .  للرسالةابقةالطبعات السعن 

ونبينا على سيدنا وسلّم ، وصلّى اهللا   احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أِن
  .  أمجعنيآله وصحبهعلى و حممٍد
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  الفصل األول

  

  ين السبكي قاضي القضاة تقي الدلترمجةٌ خمتصرةٌ 
  )١) ( هـ٧٥٦ ـ ٦٨٣ (

  
  امسه ونسبه

علي بن  : هو شيخ اإلسالم ، قاضي القضاة ، تقي الدين ، أبو احلسن             
عبد الكايف بن علي بن متّام بن يوسف بن موسى بن متّام بن حامد بن حيىي بـن                  

           م األنصاريليار بن سبن مسوار بن سو ر بن عثمان بن عليمع   اخلزرجي ،  ،
بكيالس الش ،افعي  ٢(، األشعري( .  

  

  مولده
  لد يف أوومثـانني    سنة ثالثٍ   من شهر صفرٍ   ثالث يومٍ : ل يوٍم ، وقيل   و 

ة مـن أعمـال الـديار     باملنوفي، بسبك العبيد، وهي قريةٌ )هـ٦٨٣(وستمائة  
 ة بالوجه البحري٣(املصري.(  

  نشأته يف طلب العلم ورحالته
ن السبكي يف بيت علٍم وديٍن وصالحٍ  ، بدأ حياته العلمية      نشأ تقي الدي  

يف مسقط رأسه وذلك بدراسة الفقه يف صغره على والده، وقرأ القرآن العظيم             
             حـو ،   بالسبع ، واشتغل بالتفسري ، واحلديث ، والفقـه ، واألصـول ، والن
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 واهليئة ،   ،الف ، والفرائض ، ونظر يف احلكمة وشيٍء من اهلندسة         واملنطق، واخلِ 
  ).٤(وشيٍء يسٍري من الطب ، وتلقّى كلّ ما أخذه من ذلك عن أكثرأهله 

، حبيث يستغرق غالـب ليلـِه    كان من االشتغال على جانٍب عظيمٍ    
اره   ومجيع ، بح فيأخذ عن  يخرج من البي  فالظّهر قُبيل  املشايخ إىل ت صالة الص
 ...،  يعود إىل االشتغال إىل املغرب،  ثُم  مث يشتغل بالليل، وهكذا ال يعرف غـري  

  .  ) ٥ (ذلك 
 له والده ووالدته للقيام بأمره، فـال  ـ سبحانه وتعاىل  ـ         وقد هيأ اهللا  

  . ) ٦ ( يدِري شيئاً من حال نفسه
    حفظهااٍتظورحل يف صغره إىل القاهرة مع والده ، وعرض حمف  

، ومكث ـا  اد به والده إىل قريته   ع ، مث  وغريه على علماء عصره    )التنبيه(ـ  ك
 ـ    أُةًإىل أن صار فاضالً ، مث عاد مر ن خرى إىل القاهرة وأخذ عـن علمائهـا مم

  . أدركهم 
ـ و         ة سـنة   يف طلـب احلـديث إىل اإلسـكندري   ـ رمحـه اهللا   رحل 

، واحلجاز ،مثّ استقر بالقاهرة، وأجاز له       ) هـ٧٠٧(، والشام سنة    )هـ٧٠٤(
من بغداد٧ (  علمائها أشهر(  .   
ه وقرأ الكثري بنفسه ، وحصل األجزاء األصول والفروع ،          وكتب خبطّ   
  ) . ٨ ( من شيوخه تب واملسانيد ، وخرج وانتقى على كثٍريومسع الكُ
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   شيوخه
    علوم بكيالدين الس ن أدركهـم        تلقّى تقيه على يد كوكبٍة من علماء عصره مم

درية، والشام، واحلجاز، ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم يف القاهرة، واإلسكن 
  : العلم
ـ ٧٣٥(ي والده أبو حممد زين الدين عبد الكايف بن علي السبك    .١ ، )هـ

، واملدينة، درس عليه تقي الدين الفقـه   لّة، ومكةَ حدث بالقاهرة، واحمل  
 .  ) ٩ (يف صغره 

خلـالق الـشافعي    د بـن عبـد ا     أبو عبد اهللا تقي الدين حممد بن أمح        .٢
ـ     )هـ٧٢٥( املشهور بالصائغ، كان ي ،هـا،   وعللَ ري القـراءاتِ  د

وتفاصيل إعراا ومجلها، ويعرف غوامض توجيهها وخوافيها، قرأ عليه 
  ). ١٠( تقي الدين السبكي القراءات 

٣.            املالكي هـ٧١٢(أبو حممد احلسن بن عبد الكرمي بن فتح الغماري( ،
     ) الـشاطبية   (داً، مسـع  كان إماماً، مقرئاً، جمو   زيادة،  املشهور بسبط   

اته،  من أيب عبد اهللا القرطيب تلميذ الشاطيب ، وتفرد مبروي          ) الرائية (و  
الدين الس روامها عنه تقي ١١( بكي .(  

٤.                العراقـي بـن عمـر األنـصاري علم الدين عبد الكرمي بن علـي
 ، وله اختصاص بتفسري     عدٍة ، كانت له مشاركةٌ يف فنونٍ     )هـ٧٠٤(

 التفسري الزخمشري بكي١٢(، قرأ عليه الس.( 
٥.           فعة الـشافعيـ ٧١٠(جنم الدين أمحد بن حممد بن الر ، شـيخ   )هـ

ومل يكمله، أخذ عنـه     )  الوسيط (، وشرح   ) التنبيه (شرح   املذهب،
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عظيما ، ويعظّمه ت  ، وكان يثين عليه ثناًء كثرياً      تقي الدين السبكي الفقه   
  ). ١٣( زائداً 

٦.           الشافعي بن حممد بن خطّاب الباجي ـ ٧١٤(عالء الدين علي ، )هـ
احملـصول يف   (يف الفقه، و    ) احملرر( يف أصول الفقه، اختصر      كان إماماً 

، قرأ عليه تقي الدين السبكي األصول، وكان يعظّمه كثرياً،          )األصول
  ). ١٤( ويثين على فضائله 

مد عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن الـدمياطي          شرف الدين أبو حم    .٧
  ثني، وعمدةَ    )هـ٧٠٥(الشافعياِحملد لَمث عنـه     ، كان عقاد، حدالن 

  ). ١٥( تقي الدين السبكي والزمه كثرياً 
، عين  )هـ٧١١(سعود بن أمحد احلارثي العراقي احلنبلي       سعد الدين م   .٨

والرجال، حدث عنه تقي الـدين     باملتونباحلديث، وكان قوي املعرفة     
 ).١٦( السبكي والزمه 

٩.           احلنفي هـ٧٠٥(سيف الدين أبو الروح عيسى بن داود البغدادي( ،
ـ   ) اإلرشاد(فيه، و   ) املوجز(برع يف املنطق، وشرح      الف يف علـم اِخل

  ). ١٧(  واجلدلواجلدل، قرأ عليه تقي الدين السبكي املنطق 
، )هـ٧١١(حممد بن مكرم األنصاري مجال الدين أبو الفضل  .١٠

مواصلة ، كان ال ميلّ من )لسان العرب(املعروف بابن منظور، صاحب 
 السبكي  تقي الدينلكتب املطولة، أخذ عنها اشتهر باختصارالكتابة، 

  ). ١٨( غة اللُّ
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١١.          ان حممد بن يوسف األندلسيـ ٧٤٥(أثري الدين أبو حي ، )هـ
ية يف زمانه، وقصده الطالب لعلم اإلعـراب،        انتهت إليه رئاسة العرب   

 بكيالدين الس ١٩(ومنهم تقي .( 
١٢.            تاج الدين أبو الفضل أمحد بن حممد بن عطاء اهللا اإلسكندري

، الشيخ العارف، كان ملماً بآثار السلف الصاحل، وكالم         )هـ٧٠٩(
          ة، وله مشاركةٌ يف الفضائل، وكان من كبار القائمني على تقيالصوفي 

 ).  ٢٠( الدين بن تيمية، صحبه تقي الدين السبكي يف التصوف 
 يف طلـب     تقي الدين الـسبكي    وغريهم من العلماء البارزين الذين رحل إليهم      
  . احلديث يف اإلسكندرية، والشام، واحلجاز

           ج له تلميذه شهابوقد خر       ـ ٧٤٩( الدين أمحد بن أيبك الدمياطي ) هـ
  ). ٢١( م الغفري، والعدد الكثري  فيه اجلعميوخه، جلش) معجماً(

  تالمــيذه
بالقاهرة    ح بكيالدين الس ث تقيودمشق ، د   ةٍ نوٍنرع يف فُ، وبعـد   :

   ج به طائفةٌ    ،ةكالفقه، والقراءات، واُألصول، والعربيمن العلماء    وغريها، وختر 
ـ    ومسع منه احلُفّاظ   ،الكثري من أهل العلم     يف أنواع العلوم، ومحل عنه       ن ، فمم

احلافظ الكبري مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الـرمحن بـن             : أخذ عنه 
يكى اِملزاهللا حممد عبد ، واحلافظ مشس الدين أبو ) ٢٢ () هـ٧٤٢(يوسف الز

، واحلافظ علم الدين أبو حممد       ) ٢٣ ( )هـ٧٤٨(بن أمحد بن عثمان الذهيب    ا
، وأقضى القضاة تقي     ) ٢٤ ( )هـ٧٣٩(ف الِبرزايلّ   القاسم بن حممد بن يوس    

ـ ٧٤٤( الـسبكي    حيـىي الدين أبو الفتح حممد بن عبد اللطيـف بـن            ) هـ
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) هـ٧٤٩(اهللا احلُسامي الدمياطي     ،وشهاب الدين أمحد بن أَيبك بن عبد      )٢٥(
)٢٦(             القرشي اإلسنوي ومجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي ،
، وجمد الدين أبو الطاهر حممد بن يعقوب بن حممـد           )٢٧( )هـ٧٧٢(ُألمويا

    الفريوز أبادي وصالح الدين أبو الصفاء خليـل    )٢٨( )هـ٨١٦(الشريازي ،
     بك بن عبد اهللا الصفديان ابن اإلمام      )٢٩( )هـ٧٦٤(بن أيد الدين حيومؤي ،

          اء الدين    ) ٣٠) (هـ٧٦٤(أثري الدين أيب حيان حممد بن يوسف بن عليو ،
     بكيبن متّام الس ر بن حيىي بن علي٣١) (هـ٧٧٧(أبو البقاء حممد بن عبد الب( ،

             بكيبن عبد الكايف الس اء الدين أبو حامد أمحد بن علي ـ ٧٧٣(وولده ) هـ
)٣٢(              بكيبن عبد الكايف الـس وولده مجال الدين أبو الطيب احلسني بن علي ،
 تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد            ، وولده )٣٣) (هـ٧٥٥(

 بكيوزين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحـد         ) ٣٤) (هـ٧٧١(الكايف الس
، واحلافظ زين الدين أبـو   )٣٥) (هـ٧٩٩(بن مبارك، املعروف بابن الشيخة      ا

           الشافعي ـ ٨٠٦(الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن العراقي ) هـ
   ).٣٧( غريهم كثري لق ، وخ)٣٦(

  مكانته العلمية وأخالقه وثناء العلماء عليه
 تبارى طالبه وشيوخه ومعاصروه يف تقرير مكانته العلميـة، وسـردِ          

 له بالفضل والثناء عليه ، فقد أثىن عليـه تلميـذه            حماسنه، وأخالقه، واإلقرارِ  
   ه  ) هـ٧٤٨(احلافظ الذهيبـ كان صادقاً ، متثبتـاً ، خ       : "بأن نـاً ،     يراً ، دي

دري الفقـه ويقـرره، وعلـم       مِت ، من أوعية العلم ، ي      ، حسن الس  متواضعاً
  "  احلديث ويحرره، واألصول ويقرئها، والعربية ويحققها
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صنف التصانيف املتقنة ، وقد بقي يف زمانه امللحوظَ إليه بالتحقيق            "وبأنه         
  ) . ٣٨( "  أحكامه وحكم بالشام، وحِمدت،...والفضل 

   ن الصفديهـ٧٦٤(وبي (    ه إمامية بأنيف التفسري ،    مكانة شيخه العلم 
          غـة ،   حـو ، واللّ   والقراءات ، واحلديث ، واألصول ، والفقه ، واملنطق ، والن

  .واألدب ، واحلفظ
 يطول سردها، ويشهد االمتحان أنه يف اموع نوٍنفُهذا إىل إتقان  ":مث قال     
  " .  رخم فيها قلت حبر زخر، وفوائد مىت تكلّا، واطّالٍع على معارف أُفرده

 وأما أخالقه فذكر أنها قلّ أنْ رأيتها يف غريه جمموعةً ، فهـو ذو فـمٍ                 
ن أجرم ،   بني اجلالل واجلمال قسام ، وأنه كثري العفو والصفح عم          ، ووجهٍ بسام

  ).٣٩(ضاً عنها وكان طاهر اللسان ، زاهداً يف الدنيا ، معر
              ا مجال الدين اإلسنويكان أنظر من    : "فقال عن شيخه    ) هـ٧٧٢(أم

رأيناه من أهل العلم، ومن أمجعهم للعلوم، وأحسنهم كالماً يف األشياء الدقيقة،            
يف غاية اإلنصاف، والرجـوع إىل احلـق يف         .... وأجلدهم على ذلك ، وكان      

تفيدين منه، خيراً، مواظبـاً علـى وظـائف    املباحث، ولو على لسان أحد املس    
  ) .٤٠( " العبادات، كثري املروءة

، ) هـ٩١١(، والسيوطي   ) هـ٨٥٢(وقد أبان ابن حجر العسقالينّ      
أنه ال تقع لـه     وذكرا   العلمية وتفوقه يف التأليف،       تقي الدين السبكي   درةعن قُ 

اً جيمع فيها شتاا طـال أو       مسألةٌ مستغربةٌ ، أو مشكلةٌ إالّ وعمل فيها تصنيف        
 يف غـريه مـن      ته البد أن يشتمل على ما ليس      قصر ، وأنّ املختصر من مصنفا     

   ) .٤١( حتقيٍق وحتريٍر لقاعدة ، واستنباٍط وتدقيٍق 
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   بتمكّنه يف علم القـراءات ، فقـال   ) هـ٨٣٣(وأشاد ابن اجلزري:     
من طعن فيها، أبان فيه عـن       وله كالم يف صحة القراءات العشر والردِّ على          "

  ) .٤٢( " حتقيٍق وحسِن اطالٍع
 فقد ذكر أنّ الشيخ تقي الدين بن تيميـة       السبكي وأما ولده تاج الدين            

 الثنـاء علـى     ه كان كثري  ، وأن  كان ال يعظّم أحداً من أهل العصر كتعظيمه له        
عليه تصنيفه يف الرد .  

إالّ ) شيخ اإلسـالم  (خبطه لفظة   زي مل يكتب    وأنّ احلافظ أبا احلجاج املِ      
  .  ين بن أيب عمرالدين بن تيميةّ، وللشيخ مشس الد، وللشيخ تقي له

أمجع من يعرفه على أنّ كلَّ ذي فـنّ إذا حـضره            : وباجلملة : "        مثّ قال 
له إالّ ذلك أنه ال فن : أنه مل ير مثله يف فنه، والثاين: أحدمها :  يتصور فيه شيئني 

 الفن..  ......   
ي العالئـي،   ِدلَكَيمة صالح الدين خليل بن كَ     ولقد مسعت احلافظ العالّ   

،  ، وعندي أنهم يظلمونه ذا     ما جاء بعد الغزايلّ مثلُه      : الناس يقولون : يقول
٤٣" ( وما هو عندي إالّ مثلُ سفيان الثوري( .  

 والبالغة، فقد ذكر ـ أيضاً ـ   نحو،وأماّ مكانته يف اللّغة، واألدب، وال
   ولده تاج الدين الس  ه كان إماماً يف كلّ فرٍع من فروع اللّغة، فقد كـان          بكيأن

 اللُّغ  ا، و  العرب، وأمثالَه  يستحضر أبيات هم كانوا إذا قرؤ     ةشواردوا عليه  ، وأن
) افالكش  (ومر  م بيت        تها من حفظه، وعزاها  من الشعر سرد القصيدة عام

  .  )٤٤ ( إىل قائلها، وربما أخذ يف ِذكْر نظائرها
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البـن  )  املقرب (لسيبويه، و)  الكتاب (ر   وبين ـ أيضاً ـ أنه كان يستحض  
مفتـاح   (كان غايةً يف استحضار كتـاب       عصفوٍر ، وكذلك يف علوم البالغة       

  .  )٤٥(للسكاكي، وغريه من كالم أهل املعاين والبيان )  العلوم
  

  
  املناصب اليت تقلّدها

تولّى قاضي القضاة تقي الدين السبكي قضاء الشام ، بناًء على طلـب               
السلطان األعظم امللك الناصر حممد ، بعد موت قاضي القضاة جـالل الـدين    

وتولَّى بدمشق مع القضاء خطابة اجلامع      ). هـ٧٣٩(القزويين بدمشق يف سنة     
، قال  احلافظ مشس الـدين       ) هـ٧٤٢(ة  اُألموي وباشرها مدة، وذلك يف سن     

الذهيب" : ما صعد هذا املنرب٤٦" (  منه بعد ابن عبد السالم أعظم.(  
إىل بعض  ) هـ٧٣٩(وكانت املدة اليت تولّى فيها قضاء الشام من سنة            

  ).هـ٧٥٦(سنة 
      ـ ٧٤٢(وتولّى بعد وفاة احلافظ اِملزي مـشيخة دار احلـديث     ) هـ

  .األشرفية
س الشامية الربانية بعد موت مدرسها قاضي القضاة مشـس      وتولّى تدري 

  ) . هـ٧٤٦(الدين بن النقيب يف أوائل سنة 
الدين حممد بن إبـراهيم     مث إنه وِلي تدريس املسرورية بعد الشيخ تاج         

 هـ٧٥٢(املراكشي(.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ١٤

 فقد والّه لطان األعظم امللك الناصر،     عند الس وقد كان بالديار املصرية وجيهاً      
  ) . ٤٧(ية ِرلكُهاتدريس املنصورية ، وجامع احلاكم ، وا:  املناصب الكبار، مثل

  مؤلّفاته
          فاالشتغال، والتصنيف، واإلفتاء، فقد صـن بكيالدين الس الزم تقي

  ).  ٤٨ (حنو مائٍة ومخسني كتاباً مطوالً وخمتصراً 
ـ           ـ  يف فروع اللّبذكْر مؤلّفاته اليت ألَّفها ـ  هنا وسأكتفي  ة ، غة العربي

  :  وهي

 ). ٤٩) (أَحكام كُلّ وما عليه تدلّ  ( .١
 ).  بيان حكم الربط يف اعتراِض الشرط على الشرط ( .٢
 ).٥٠) ( اإلقناع يف الكالم على أنّ لَو لالمتناع ( .٣

 ).  كَشف الِقناع يف ِإفَادة لَو لالمتناع: (أو
 ). نفي بالوشي احلُلَى يف تأكيد ال ( .٤
 ).  االتساق يف بقاء وجه االشتقاق ( .٥
  .)٥١(رجوزةٌ  وهي أُ) شتقأمثلة امل ( .٦

 ). ملعة اإلشراق يف أمثلة االشتقاق :(أو  
 ). التهدِّي إىل معىن التعدِّي  ( .٧
 .)٥٢ () از والِكناية والتعِريضإلغِْريض يف احلقيقة واا ( .٨
 ).  وا يف حكم نقُول لَون غَلَمن أَقْسطُوا وم ( .٩
 .)٥٣ () نيلُ العال يف العطْف ِبال ( .١٠
 ).  صاصاالقتناص يف الفَرق بني احلصر والقَصر واالخِت ( .١١
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 ).٥٤) ( !ما أَعظم اللَّه: مسألةٌ ( .١٢
 ).  ضع وتعجلْ: مسألةٌ ( .١٣
 ).٥٥) ( الرفْدة يف معىن وحده ( .١٤
 ). لتمل يف تعديِة عمبيان احمل ( .١٥
 ).٥٦) ( اِحد ومت كلَّلّالبصر الناِقد يف ال ك ( .١٦
 ).٥٧) ( قَدر اإلمكَاِن املختطَف يف داللة كان إذا اعتكَف ( .١٧
 ).٥٨) ( شحذ األذهان فوق قدر اإلمكان ( .١٨
 ).٥٩) ( زيد قائم:  يف رسالةٌ (  .١٩
 ) . ٦٠) ( مسألةٌ يف االستثناء حنويةٌ يف آيٍة كرمية ( .٢٠

 وهي) غَير ناِظِرين ِإناه :  واَألناه يف ِإعراِب قَوِلِه تعالَى اِحللْم(  .٢١
  .موضوع الدراسة والتحقيق

  
  وفــــاته 

ليلـة االثـنني     جبزيرة الفيل على شاطئ النيل        تقي الدين السبكي            تويف
بظاهر القاهرة ، وقد أكمـل  ) هـ٧٥٦(املسفرة عن ثالث مجادى اآلخرة سنة     

الثاً وسبعني سنةً، ودخل يف الرابعة أشهراً، ودفن مبقابر الصوفية خارج بـاب             ث
  ) .٦١(النصر، تغمده اهللا برمحته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه 
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  الفصل الثاين 
  تعـريف برســـالـةال

    )غَير ناِظِرين ِإناه : اِحللْم واَألناه يف ِإعراِب قَوِلِه تعالَى ( 
  
   سبكي الدين التقيعنوان الرسالة ونسبتها لتوثيق : أوالً

اِحللْم واَألناه يف ِإعراِب     ( :بعنوان ورد اسم الرسالة يف نسخها اخلطية     
 أنهـا   السبكي على تقي الدين، ويف ايتها نص  ) غَير ناِظِرين ِإناه    : قَوِلِه تعالَى   

 صـحة هـذا     ونؤكّـد ى امسه يف داخل الرسالة،      من مؤلفاته، كما أنه نص عل     
  :العنوان، وصحة نسبتها لتقي الدين السبكي مبا يلي

الطبقات ذكروها ذا العنوان منـسوبةً       كتب التراجم و    أصحاب  أنّ :أوالً   
طبقـات   ( يف    الـسبكي   الـدين  تاجولده    وممن ذكرها  لسبكي، الدين ا  تقيل

  .)٦٢) ( الشافعية
ـ و   ـ   يف )  عيـان العـصر  أ ( نص على ذكرها تلميذُه الـصفدي يف   أيضاً 

هـا   وكتبت ) احللم واألناه يف إعراب غري ناِظرين ِإناه      " (: ، فقال مؤلفات شيخه   
خبطي، وقرأتعليهاها عليه، وكتبت  :  

يا طالبمن القناة         يف زماٍنحِو الن أطول ظال  
  . )٦٣  ( " م واَألناةلْعليك باِحل        ها بِعقْـٍدى منـّوما حتل             

  مجعهااليت  )  الفتاوى   (ذا العنوان يف كتاب     أوردها تاج الدين السبكي      :ثانياً 
  ). ٦٤ ( الدين السبكي تقي لوالده
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           كتابـه  وضـمنها ي،  لـسبك  الدين ا  تقي أثبتها السيوطي ذا العنوان ل     :ثالثاً  
  ).٦٥( ) شباه والنظائراأل (
  تقي عند إعرابه لآلية الكرمية، بأنّ    )  روح املعاين  ( صرح األلوسي يف     :رابعاً   

غَيـر  :  اِحللْم واَألناه يف ِإعراِب قَوِلِه تعالَى        ( بعنوان    رسالةً ألّفالسبكي  الدين  
  ). ٦٦ ( يف توجيه اآليةةً كبريوقد ضمنها تفسريه وأفاد منها إفادةً) ناِظِرين ِإناه 

        اسـم الرسـالة       أنّ ذكـرت   بعض املصادر  ا جتدر اإلشارة إليه أنّ    ومم  :
 مـن    حتريف هو ال شك  و،  ).....اِحللْم واَألناه   (بدالً من   ....) م واألناه كَاِحل(

والـصحيح يف   م بالكاف،   ، فقد اشتبهت عليهم الالّ     غري صحيحٍ  ذااخ، وه سالن
 من جهٍة، ومن جهٍة أُخـرى  هنـاك          دته باألدلة آنفاً، هذا   أثبته وأي عنواا ما   
اَأل (وكلمة  ) ملْاِحل( بني كلمة    تناسبمن حيث تقارب املعـىن، خبـالف        ) اهن 

   ) . ٦٧(، فال تناسب وال تقارب بينهما )األناه(و) مكَاِحل(
   تأليفها والدافع إىل ذلكتأريخ:  ثانياً

   مل يصر   الدين الس يف مقدمة رسالة     ح تقي ـاه يف      : (بكياِحللْـم واَألن 
بالدافع الذي دفعه إىل تأليفهـا، لكـن        ) غَير ناِظِرين ِإناه    : ِإعراِب قَوِلِه تعالَى    

ع إىل النسخ اخلطية اليت اعتمدا يف حتقيق الرسالة، تبين يل أنـه ألّـف             وبالرج
ا ما كتبـه يف  نر دمشق احملروسة، ودليلرسالة مرتني، كلتامها ببالد الشام بظاه    ال

   : اية كلتا الرسالتني
)  مسألةٌ يف االستثناء حنوية يف آيٍة كرميةٍ       : ( ففي املرة األوىل ألّفها باسم             
   :  تأليفه هلا، فقـال تأريختأليفها، وقد ذكر يف آخرها     ل فيها إىل الدافع     ومل يشر 
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 "     بن عبد الكايف الس غفر اهللا له ولوالديه، يف يوم الثالثاء حادي       كتبه علي ،بكي
  .  "  ومخسني وسبعمائة، بظاهر دمشقاثنتنيعشر شهر ربيع اآلخر، سنة 

 السبكي اخلـالف بـني       تقي الدين   فيها ، أورد  ٍة واحد وهي يف ورقةٍ    
ان  الزخمشريوأيب حي  األندلسي        آلراء  ض فيهـا   يف املسألة بإجيـاٍز، ومل يتعـر 

نيالنوال اخلالف بينهماحوي ، .   
السبكي يف املسألة    الدين    تقي هذا التقرير الذي قرره   وقد وقف على      

جباء، فكتب إليه كتاباً ي    أحدحاة ذ العلماء الناختلفوا يف أمـرين كر فيه أنّ الن ،              
   اية رسالة         الدين   و قد أشار تقي إىل هذا التقرير يف بكياه يف   اِحل (السلْم واَألن
  عِلِه تاِب قَورالَى  ِإع :   اِظِرينن رـاه   غَيكتابـك  ينوقـد جـاء   " : ، فقـال    )ِإن            

    :قررته يف إعراب قوله تعـاىل   تذكر فيه أنك وقفت على ماـ أكرمك اهللا  ـ 
  :  ، وأنّ النحاة اختلفوا يف أمرين)  غَير ناِظِرين ِإناه (

  ."  ....وقوع احلال بعد املستثىن: ا أحدمه
ويني يف املسألة ،    حما قُرر فيه من اخلالف بني الن      هذا الكتاب و  :  قلت  

 إىل شحذ سنان العزم على التـأليف   مرةً ثانيةً السبكي الدين    تقي هو الذي دفع  
راِب قَوِلـِه   اِحللْم واَألناه يف ِإع   : ( ختار أن يكون عنوان الرسالة      او ، يف املسألة 

، تعرض فيها إىل تفصيل اخلالف بني الزخمشري وأيب         )غَير ناِظِرين ِإناه    : تعالَى  
حويني يف املسألة بالتفصيل والتدليل، مبيناً موقفه الـذي         ، وأورد آراء الن    حيان

  .يذهب إليه
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     وقد نصايتها على    الدين   تقي يف بكيفقـال    تأليفها  تأريخ الس ، :    
، بظاهر دمشق  سبعمائة ومخسني واثنتني سنة وىلعشر مجادى اُأل  كتبه يف ثالث"

  . " احملروسة
  بعد شـهٍر مـن  ت كُتبـ املرة الثانية  ـنّ الرسالة يف صورا األخرية   إ:  أي

  . وىلة اُألكتابتها يف املرتأريخ 
  مصادر الرسالة:  ثالثاً

   مل يح  صرالدين   تقي بكياعتمد عليهـا يف تـأليف      صادره اليت     مب  الس
 إالّ أنها   وهي وإن كانت قليلةً    الرسالة،   أوراقما ذكر بعضاً منها يف      ، وإن رسالته

رجع إىل غريهـا مـن       مل ي  ه أن ، لكن هذا ال يعين    كافيةٌ بالنظر إىل حجم املسألة    
   . خرىاملصادر اُأل

    

تب عت بني كُ   فقد تنو  ،السبكي الدين   تقيوأما املصادر اليت رجع إليها        
كتاب : حو، والبالغة، ومن تلك املصادر    ، والن كُتب التفسري  و  ، إعراب القرآن 

جلـار اهللا   )  الكـشاف  (، وكتـاب     )هـ٣١٦( البن السراج )  األصول (
أليب البقـاء   )   التبيان يف إعـراب القـرآن      (، وكتاب   )هـ٥٣٨(الزخمشري

 ــربي ـــ٦١٦(العك ــاب )ه ــوم (، وكت ــاح العل ــوب ) مفت  أليب يعق
كّالس(، وكتابا ) هـ٦٢٦(اكي األمايل النالوافية نظم الكافيةشرح (و) ةحوي   (

 أليب عبد اهللا بن مالكٍ    )  التسهيل (، وكتاب   )هـ٦٤٦( بن احلاجب  أليب عمرو 
ـ ٧١٥ (لركن الدين احلـديثي   )  شرح الكافية  (، وكتاب   )هـ٦٧٢( ، )هـ

       ـان األندلـسيـ ٧٤٥(وكُتب أيب حي ـ  ) هـ                ) البحـر احملـيط    : (ي  ، وه
  .)  االرتشاف ( و)  شرح التسهيل  التذييل والتكميل يف(و 
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من اخلالف يف والنحويني  السبكيموضوع الرسالة وموقف : رابعاً 

  املسألة
ـ ، )غَير ناِظِرين ِإناه  : ى  اِحللْم واَألناه يف ِإعراِب قَوِلِه تعالَ     : ( رسالة          دوري

ـ    بـني الزخمـشري    هي حملُّ خالفٍ  ،   قضايا ثالث موضوعها على  ان  وأيب حي
األندلسي، هي والقضايا ،ني والنحوي :  

 والفعل أنْ (اخلالف يف إعراب املصدر املؤول من : القضية األوىل
  ) إالّ (ظرف زمان بعد)  املضارع

   و أبو اختلف الزخمشري ان يف إعراب حيأن والفعـل    (ل من املصدر املؤو
، فذهب الزخمشري إىل أنّ     )إالّ(بعد  )  م لكُ نَذَؤي أنْ  (:يف قوله تعاىل  )  املضارع

 وقت أن يؤذن لكم، ومل يقـدر         إالّ :يف معىن الظرف، تقديره   )  أنْ يؤذَنَ لكُم     (
ال : من أعم األوقـات،أي    ، فهي عنده استثناءٌ   ) أنْ (الزخمشري حرفاًَ أصالً قبل   

  . )٦٨( لكمن األوقات إالّ وقت أنْ يؤذن  م وقٍتتدخلوها يف
  ا أبو حيذَنَ لكُم     ( مجلة   ان فقد ذهب إىل أنّ    أمؤال تت )  أنْ ين أن تكـون  عي

إالّ بأن يـؤذن    :  على إسقاط باء السببية، فيكون التقدير      ظرفاً، بل هي منصوبةٌ   
 ال :سباب، أي من أعم األاالستثناء على  عنده منصوبةٌلكم، وعلى ذلك فاجلملةُ

  .)٦٩(  من األسباب إالّ بسبب اإلذنتدخلوها بسبٍب
 منصوبةً علـى     يف إعراا أن تكون    فقد اختار  السبكي الدين   تقيأما  و  

إالّ :  ة، فتكون مجلة   للمصاحبة، أي احلالي    الباء ه جعل ، لكن )الباء (نزع اخلافض 
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ال تدخلوها  : أي األحوال،    على االستثناء املفرغ من أعم     بأن يؤذن لكم منصوبةً   
  . )٧٠ (يف حاٍل من األحوال إالّ حال كونكم مصحوبني باإلذن

      ان ما قاله الزخمشريأبو حي أنّ االستثناء وقع على الوقـت      من    :وقد رد 
)  أنْ (حاة نصوا علـى أنّ      ؛ ألنّ الن    هذا القول ليس بصحيحٍ     بأنّ واحلال معاً ،  

ة ال تقع موقع الظرف،      املصدري       باملصدر الصريح دون املـؤو ل، بل ذلك خمتص
       :مـا يقـال   وإن)   يقدم احلاج  أنْ (،وال  ) يك يصيح الد  أجيئك أنْ  : (فال يقال 

)   (، و ) يكأجيئك صياح الد  أي   ) قدوم احلاج ، :  يك، ووقت  وقت صياح الد
٧١ (قدوم احلاج. (   

 ان       قال األلوسيعلى أيب حي ى أنّ القول باالختـصاص      وال خيف  " : يف الرد
  ـ        أحد قولني للن يف العربي إمـام ه األشهر، والزخمشرية الحاة يف املسألة، نعم إن 

  . )٧٢("يعترض عليه مبثل هذه املخالفة 
  

 ان     موقف كلٍّ  وقد تتبعتوأيب حي من الزخمشري  أسـاليب   يف  األندلـسي
)  أنْ والفعل املـضارع    (، يف مسألة إعراب املصدر املؤول من        القرآن الكرمي   

 من   أكثر  فتبين يل أنّ الزخمشري ذهب إىل هذا القول يف         ،)إالّ( بعد   رف زمانٍ ظ
  : مـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل يف القـــرآن الكـــرميموضـــٍع

﴿ةٍ مقَبر رِيرطَأً فَتَحمِناً خؤقَتَلَ م نمطَأً ومِناً إِلَّا خؤقْتُلَ مي مِنٍ أَنؤلِم ا كَانمةٌ ولَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤ
   مب تعلّق:   فإن قلت: "قال الزخمشري ، ) ٩٢:النساء( ﴾ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا أَن يـصدقُوا      

وجتـب  :  قيل   ، كأنْ ٍةسلَّمتعلّق بعليه أو مب   : ه ؟ قلت    ، وما حملّ   ) أن يصدقوا ( 
   قوا، وحملّه   عليه الدية، أو يسلّمصب على الظرف، بتقـدير  ها إالّ حني يتصدا الن
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 مـن    وجيوز أن يكون حاالً     ، اجلس مادام زيد جالساً   : ، كقوهلم  حذف الزمان 
  .)٧٣ ("ني إالّ متصدق: أهله، مبعىن 

و حيان على الزخمشري إعرابه للمصدر املؤول ظرف زمان يف          ب وقد رد أ  
  زماٍن  رفظوما بعدها   ) أن(، أما جعلُ    وكال التخرجيني خطأٌ  : " ، فقال اآليةهذه  

ة، ومنعوا   املصدري  )ما(وأنه مما انفردت به     ، يون على ذلك  ال جيوز، نص النحو   ف
 يك، وأمـا أنْ   وقت صياح الد  : ، يريد   )يكح الد يأجيئك أن يص  ( : أن تقول   

وا  ينسبك منها مصدرصعلى أنّ ذلك ال ـ أيضاً ـ فيكون يف موضع احلال،فَن 
يف ) أنت الرجل أن تنازل ، أو أن تخاصـم       : (يه يف قول العرب   جيوز، قال سيبو  

؛  نتصاب املفعول من أجلهانتصاب هذا  أنت الرجل نزاالً وخصومةً، إنّ ا:معىن 
 منقطعاًيكون حاالً، فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناًء           ألنّ املستقبل ال  

  . )٧٤( "هو الصواب 
  ﴾ ومـا تَـشاءون إِلَّـا أَن يـشاء اللَّـه      ﴿:تعاىل الزخمشري يف قوله   ذهبكذلك  

إالّ : ، وأصـله    ة على الظرفي  بوصمن)  أَنْ يشاَء اللَّه   ( إىل أنّ ) ٣٠: اإلنسان(
؛ )إالّ ما يشاء اهللا      : (بن مسعودٍ ا قراءِةب  واستشهد على ذلك   ،وقت مشيئة اهللا  

   . )٧٥(معه )  أنْ (عل كـمع الف)  ما (ألنّ 
ونصوا على أنه ال يقوم مقام الظرف إالّ        : " ورد مذهبه أبو حيان ، فقال       

         :ن  يـزو ، وال يج   )يكالـد  أجيئك صـياح     (:املصدر املصرح به ، كقولك      
 )   ( :، وال    )يكأجيئك أن يصيح الد   ى هذا ال جيوز ما     ، فعل   )يك ما يصيح الد

 ٧٦ ("قاله الزخمشري(  .  
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مل  ثُـم سـكت و   الزخمشري رد مذهب األندلسي أبا حيان وهنا نلحظ أنّ    
يذكر وجهاً آخر غري ما ذكره الزخمشري   .  

  : ة التالية حيح يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه الزخمشري لألدلّالص:  قلت      
يف قول  الصريح  كما يقع املصدر     ظرفاً)  أنْ (أن تقع    أجاز ابن جين     :أوالً    

  )٧٧( : الشاعر
نيِهِحِكوقالوا هلا ال تهِلِلأَ     فإنون عمجالقي مٍل أنْ ياص  

   )٧٨(:وقول الشاعر     
  هاغري صجد مني أنْ يهانَوبأَ  واحٍدلةٌ أُم ه ما إنْ شوتاِهللا

وقـت لقائـه    :  تقديره    )أن يالقي ( : أن يكون   أجاز ابن جني    حيثُ  
  . )٧٩ (وقت إهانة صغريها: يره د تق )هانأن ي( : اجلمع ، وأن يكون 

 ) أنْ والفعل املضارع   (  من ؤولامل العكربي املصدر     أعرب أبو البقاء   :ثانياً    

 ﴾ومـا يكُـون لَنـا أَن نَعـود فِيهـا إِلَّـا أَن يـشاء اللَّـه ربنـا                      ﴿:  يف قوله تعاىل   ظرف زمانٍ 
 علـى    املصدر يف موضـع نـصبٍ      :  يشاءَ ِإلَّا أَنْ   : "فقال ،) ٨٩:عرافاأل(
  .  )٨٠ ("إالّ وقت أن يشاء اهللا : والتقديرستثناء، اال
ـ   و وما يذْكُرون إِلَّا ﴿ :  يف قوله تعاىل ظرف زمانٍ   أعرب املصدر املؤول   ـ أيضاً 

اللَّه اءشي ٨١ ()٥٦:املدثر ( ﴾ أَن ( . 

أنْ  ( املصدر املـؤول مـن      إعراب  يف  الزخمشري  العكربي وكذلك وافق       
 ﴾ اللَّـه  ون إِلَّـا أَن يـشاء  ومـا تَـشاء   ﴿:قوله تعاىل  يف   ظرف زمانٍ  ) والفعل املضارع 

  . )٨٢ ("  عز وجلّ  ...إالّ وقت مشيئة اهللا: ي أ: "  فقال ،) ٣٠:نساناإل(
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والفعل أنْ ( من إىل إعراب املصدر املؤول اينّ ذ ذهب املنتجب اهلم: ثالثاً     
  .  )٨٣( السابقة اآليات ظرف زماٍن يف  )املضارع

) أنْ والفعل املضارع  (  من    املصدر املؤول   إعراب أبو السعود  أجاز    :رابعاً     

ال يزالُ بنيانُهم الَّذِي بنوا رِيبةً فِي قُلُوبِهِم إِلّا أَن تَقَطَّع  ﴿:يف قوله تعاىل ظرف زماٍن 
وقات، أومن أعم األ  من أعماستثناٌء :"ل فقا،  ) ١١٠:التوبة ( ﴾ بهمقُلُو
ـ حوال ، وحملّه النصب على الظرفي   األ ال يـزال  : ة، أي ة أو على احلالي

حـوال إالّ  األوقات، أو يف كل حاٍل من األ من  يف كل وقتٍ  يبةًبنيام رِ 
قطَّوقت تم، أو حال تم قطَّع قلو٨٤ (" ع قلو( .  

 شـابه   فقـد  يف هـذه املـسألة   من آراء الزخمـشري موقف أيب حيان    وأما  
   :ثالثة مواقف يف مكننا أن نلخصه، وي ضطراباال

ه للمصدر املـؤول     يف إعراب   الزخمشري  نلحظ أنّ أبا حيان تتبع     :املوقف األول 
: ٩٢( آيـة    : اآليتني السابقتني    يف فيما سبق إيراده     ظرف زماٍن، 

 ،ورد مذهبـه واعتـرض عليـه      )األحزاب:٥٣(، وآية   )اءالنس
  .  )٨٥(خرى  أُوخرجه خترجياٍت

مل  يسكت و   مثّ  ، وينقده الزخمشري    رأي  أبا حيان يوِرد    نرى أنّ  : املوقف الثاين 
 يف  شري، وهو ما بينته سابقاً    يذكر وجهاً آخر غري ما ذكره الزخم      

ـ   والذي ي ،  )نساناإل: ٣٠(آية   ى يل أنلـرأي   مـع نقـده   ه  تبد 
:  يف قوله تعـاىل  أفصح عنه، وهو ما  ل إىل القول به   الزخمشري ما 

   ،)٨٠:نعاماأل ( ﴾ وال أَخاف ما تُشرِكُون بِهِ إِلَّا أَن يشاء ربي شيئاً ﴿
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ـ   إالّ وقت مشيئةِ    )ي يشاء رب  إالّ أنْ ( :  قال الزخمشري : " قال أبو حيان     ي  رب
أخاف معبوداتكم يف وقت قط ال: حذف الوقت، يعين خاف، فشيئاً ي "....   

 متصالً من  عمـوم      فيكون استثناءً : "  بو حيان عِقب كالم الزخمشري    مثّ قال أ  
  ذهب إىل رأي الزخمـشري يف      الحظ أنه في )٨٦(" نه النفي   ضمزمان الذي ت  األ

  .  إعرابه للمصدر املؤول ظرف زماٍن
 واوال تَعضُلُوهن لِتَذْهب ﴿:ناقض نفسه يف قوله تعاىليحيان  جند أبا :املوقف الثالث

   ، ) ١٩:النساء  (﴾ ٍبِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلَّا أَن يأْتِني بِفَاحِشةٍ مبينة
 علـى   منـصوباً ) أن والفعل املضارع (  من فقد أجاز أن يكون املصدر املؤول 

ة، فقال  الظرفينقطـاع  اال، وال حاجة إىل دعوى       متصلٌ هذا استثناءٌ " : ة الزماني
، كأنه ، أو من علٍّة من ظرف زماٍن عامٍّ بعضهم، وهو استثناٌءفيه، كما ذهب إليه

، أوال تعـضلوهن    نيأِت ي  أنْ وقات إالّ وقت  األ من   وال تعضلوهن يف وقتٍ   : قيل  
  .  )٨٧( "  يأتني لعلٍّة من العلل إالّ ألنْ

تُننِي بِهِ إِلَّا  ﴿ : قوله تعاىل إعرابةً أُخرى يف مرهنفس أبو حيان ناقض و          لَتَأْ
    ـاطَ بِكُـمحي ٦٦:يوسف (﴾ أَن(   ،     عرب املصدرلفقد أجاز أن يمـن   املؤو  ) ْأن

فعلى ما : "  ، فقال  ابن جين  زمانٍٍ، وذكر أنّ هذا رأي      ظرف )والفعل املضارع   
 جي  أجازه ابن ج     جينخرِني ِبهِ  (، ويبقى    يةاآلوز أن تنأْتعلى ظـاهره مـن     )  لَت

  .  )٨٨ ("ر فيه معىن النفي دثبات، وال يقاإل
 لنفسه، هو أنـه أراد خمالفـةَ        األندلسي  أيب حيان   مناقضةِ سبب: قلت         

أُ مبـد ، ف  يف اآلية الـسابقة      الزخمشري يف إعرابه للمصدر املؤول مفعوالً ألجله      
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يـات  اآل وجعلته يناقض نفسه فيما هو منعه وعارضه يف       أنسته مذهبه ،  املخالفة  
  . اليت ذكرا آنفاً

أو بعد املستثىن )  إالّ (اخلالف يف وقوع احلال بعد :  ة الثانيالقضية
  )إالّ ( ـب

 غَيـر   (:يف إعراب قولـه تعـاىل       األندلسي وأبو حيان  لف الزخمشري اخت
 فيهـا  ، والعامـلُ  حالٌ)ريغَ(أنّ  إىل ، فذهب الزخمشري )إالّ( بعد   )ناِظِرين ِإناه   

  . )٨٩( ) والُخدت  (غُ املفرالفعلُ
 ال جيوز علـى مـذهب       ) إالّ (وقوع احلال بعد    ان إىل أنّ    أبو حي وذهب  

ما قام إالّ   :  حنو يف االستثناء إالّ املستثىن،   )  إالّ ( إذْ ال يقع عندهم بعد       اجلمهور؛
حنو ستثىن منه،  أو امل   ، زيد  :     ، ما :  ، حنو أو صفة املستثىن منه    ما قام إالّ زيداً أحد

  . ) ٩٠( قام أحد إالّ زيد فاضلٌ
مـا   : (، حنو  ذلك يف احلالأجازا  األخفش والكسائي أنّأبو حيان   ن  بي و

 ذهب القوما  اجلمعِة إالّ يوميف فيجوز ما قاله الزخمـش : فقال ،  ) راحلني عن ري
  .  )٩١( احلال

  منـصوبةً  ) غَير ناِظِرين ِإناه      (حيان يف إعراب اآلية أن تكون     واختار أبو   
 وة،على احلالي  لُوا    ال (دلّ عليه الفعل     العامل فيها حمذوفخـدتقـديره  ،) ت   :

  . )٩٢(ادخلوا باإلذن غري ناظرين 
                   املـذكور  الفعـل )  غـري  (يف    يـذهب إىل أنّ العامـل      حيـان مل   فأبو

  .  ) إالّ (من القول بوقوع احلال بعد كالزخمشري؛ ِليسلم ) تدخلُوا(
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       )  ال تدخلُوا ( فقد ذهب إىل القول بأنها حالٌ من     السبكي الدين   تقيوأما   
قال  ف،  كالزخمشري " : ه استثناءٌ   وهو صحيح؛ ألن ـ    من األحوال  غٌ مفر ه ، كأن

  .)٩٣( "  ناظرينال تدخلوا يف حاٍل من األحوال إالّ مصحوبني غري:  قال
 على الزخمشري ومـساواته بـاألخفش   ردهيف أبا حيان  السبكي تعقّب  مثّ

  وهـذا اإليـراد  : " ، فقال     يف جواز وقوع احلال بعد أداة االستثناء       كسائيلوا
ه ليس مرا    عجيب؛ ألند غري ناظرين، حىت يكونَ احلـالُ    ال تدخلوا :  الزخمشري 

        قد تأخر بعد أداة االستثناء على مذهب األخفش والكسائي  ما مرادـه   ، وإنه أن
:  غٌ، فيعمل فيما بعد االستثناء، كما يف قولك       ؛ ألنه مفر  )  ال تدخلُوا  ( من   حالٌ

ناظٍر ما دخلت ٩٤( " إالّ غري ( .  
 أنّ  هو أيب حيان اعتراضهشري ورد الزخمكالمومراد السبكي يف تفسريه ل  

ـ الزخمشري يجيز ـ  هنا  ؛ ألنّ الكالم مفرغٌ ، فكأنّ ) إالّ (  وقوع احلال بعد  
، كمـا هـو رأي      )إالّ  ( ادخلوا غري ناظرين ، فلم تقع احلال بعـد          : التقدير  

 األخفش والكسائي.  
 على  مبين ليه على الزخمشري واعتراضه ع     آنف الذّكر   أيب حيان  وإيراد

،   يف االستثناء إالّ املستثىن )إالّ( يقع بعد أنعندهم  جيوز  المذهب اجلمهور؛ إذْ  
وال يعمل : " )التسهيل( يف ، قال ابن مالٍك ، أوصفة املستثىن منه ملستثىن منهأو ا

،   فيما قبلها مطلقاً، وال ما قبلها فيما بعدها إالّ أن يكون مستثىن             )إالّ ( ما بعد 
عموالً ملا قبلها قُدر لـه      ، وما ظُن من غري الثالثة م       ، أو تابعاً له    و مستثىن منه  أ

  .) ٩٥(" عاملٌ 
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         :عن ِعلّة ذلـك ، فقـال       )شرح التسهيل   (  يف   وقد أبان ابن مالكٍ   
 وكذا استمر على ما اقتضته املناسبة من عدم إعمال ما قبلها فيما بعـدها إالّ                "

ما قام إالّ زيـد     : عمال ما قبلها يف مستثىن منه ، حنو       ه من إ  ال مندوحة عن   فيما
ما مررت بأحٍد إالّ زيداً خٍري من عمرٍو ،  أو مـستثىن             : أحد ، أو تابٍع له ، حنو      

   . ما قام إالّ زيد : فُرِّغ له العامل ، حنو
 ومل تالزيادةُ ِزج           تـرك   على هذه الثالثة لئالّ تكثر خمالفـة األصـل، وي

 ما   (، وال  )ما ضرب إالّ زيد عمراً    ( :  قال، فال ي    الدليل دون ضرورةٍ   مقتضى
   بعمروٍ   ما   ( ، وال  ) ضرب إالّ زيداً عمرو سار إالّ زيد(  ،     بل الواجب أن ي ر ؤخ

  . )٩٦ (" مراراً على مقتضى الدليل املذكور  است)إالّ(ـاملقرون ب
يف ) إالّ  ( ن يقع بعـد      أ زاوإىل القول جب   ذهب مجهور النحويني   :قلت  

 املؤكِّدين، فال  واحلالَ  معه، واملصدر  مجيع املعموالت إالّ املفعولَ    االستثناء املفرغ 
قالي:)  (و،   )ما ضرب إالّ ضرباً   ( ، و ) إالّ والنيلَ  ما سرت ال ت؛ )  إالّ مفسداً  ثُع

   . )٩٧ (لتناقضه بالنفي واإلثبات
 ان األندلس    وقد تتبعتأيب حي يف مسألة وقوع احلال بعـد        موقف إالّ ( ي (

 يف أكثر ) إالّ  (  بعد   احلال املفردة وقوع   ن يل أنه يجيز   فتبي،  ) البحر احمليط ( يف  
    :من ذلك على سبيل املثال قولـه تعالــى        ،   تعالـىمن موضٍع يف كتاب اهللا      

﴿ ائِفِنيا إِلَّا خلُوهخدي أَن ملَه ا كَانم ١١٤:البقرة(  ﴾أُولَئِك .(  

  . )٤٣: النساء (﴾ٍ وال جنباً إِلَّا عابِرِي سبِيل ﴿: وقوله تعاىل

  ). ٩٢: النساء ( ﴾وما كَان لِمؤمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤمِناً إِلَّا خطَأً ﴿: وقوله تعاىل
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  ). ٤٨: األنعام (﴾  وما نُرسِلُ الْمرسلِني إِلَّا مبشرِين ومنذِرِين ﴿: وقوله تعاىل

ه إِلَّا متَحرفاً لِقِتَالٍ أَو متَحيزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَد باء بِغَضَبٍ  ﴿: وقوله تعاىل ربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
  . )٩٨ ()١٦: األنفال (﴾ مِن اللَّهِ

 الفعـل   و أنْ ( مـن    أجاز أبو حيان أن يعرب املصدر املؤول      وكذلك  
ـتُم إِلَّـا أَن يعفُـون            ﴿: يف قوله تعاىل   حاالً )إالّ  (  بعد )ضارع  امل  ﴾ فَنِـصف مـا فَرضْ

تُننِي بِـهِ إِلَّـا أَن يحـاطَ بِكُـم       ﴿:قوله تعاىل ـ أيضاً ـ   ، و )٢٣٧: البقرة( ﴾  لَتَـأْ
  ).٩٩) (٦٦:يوسف(
ـ   جميء احلال بعد جميء  أما      يستثىن بـأداٍة   أن  :  ، أي    )إالّ  (  املستثىن ب

      واحدٍة ـ دون عطٍف ـ شيئان ، فهي حملّ اخلالف بينـه وبـني الزخمـشري
)١٠٠(    نت يف الوقفة الثالثـة أنّ           ، وهي حملّ النقاش يف القضية التالية ، وقد بي  

  .أبا حيان ـ واهللا أعلم  ـ مال إىل القول ا 
 ؟  شيئانـ دون عطٍفـ هل يستثىن بأداٍة واحدٍة :  ة الثالثالقضية

عليه وهل هو متفَق ؟  فيه ؟ وما املختار فيهأو خمتلَف  
 هذه املسألة ، فالزخمـشري       يف  األندلسي اختلف الزخمشري وأبو حيان     

ستثىن بأداٍة واحدٍة ـ دون عطٍف ـ شيئان    أنيرى جوازب  ، وعليه فقد أعري
 ) إالّ ( بعـد     ) نـاِظِرين ِإنـاه    غَير(   :، وقوله ) أَنْ يؤذَنَ لَكُم   : ( قوله تعاىل 
ذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نَاظِرِين  ﴿ :  يف قوله تعاىلمستثنيني ؤي إِلَّا أَن بِيالن وتيلُوا بخال تَد
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نَـاه   ، وأما أبو حيان فريى أنّ ذلك ال يقع على مذهب            ) ٥٣ : األحزاب (   ﴾ ُإِ
  . ) ١٠١( مجهور النحويني

  أقوالَ ورد يوجب علينا أن ن     يف هذه املسألة،      كلٍّ منهما  مذهببيانُ  و   
النفأقول ،حٍةاضو موجزٍة و بصورٍة يف املسألة ـ أيضاً ـنيحوي    :   

ه بستثىن ما ي حرف االستثناء إنراج إىل أنّ   ذهب ابن الس   :املذهب األول       
زيداًقام القوم إالّ (: ، فأجاز حنو  واحد  (و ،أن تقول جز مل ي : )  أعطيت النـاس

ـ   )  زيـداً  أعطيت الناس الدراهم إالّ    (: ، بل تقول     ) عمراً الدنانري  إالّ ة ، للعلّ
  ما أعطيت أحداً درمهاً إالّ      (:املذكورة، وذهب إىل عدم جواز االستثناء يف حنو       

 مـن  )دانقـاً (، و)أحد(من ) عمراً(ة، فأبدل ، وأجاز فيهما البدلي  ) عمراً دانقاً 
   .) ١٠٢( )  عمراً دانقاًعطيت إالّأ ما  (:، كأنك قلت)درهم(

         ابن مالكٍ  وقد رد  مذهب   وحاصـل  "  : ، فقال  راج يف املسألة   ابن الس
، علـى أن     )  دانقـاً   عمراً  إالّ  درمهاً ما أعطيت أحداً  (  :كالمه جواز أن يقال   

 ويف هـذا    على االسـتثناء،   بدلني منصوبني    )الّإ(يكون االمسان اللذان مها بعد      
ضعف نالبدل يف    ؛ ألنّ   بي  أشـبه  بـذلك    فكان ، من اقترانه بإالّ   االستثناء البد 
  كذلك ال يقع بعـد     ، معطوفان  فكما ال يقع بعد حرفٍ     ، باملعطوف حبرفٍ  شيٍء

  . )١٠٣ (" ين  للثاوهم ذلك قُدر ناصب فإن ورد ما ي،ن حرف االستثناء بدال
ألخفش وأبو علي الفارسي إىل عدم جواز صحة        ذهب ا  : يناملذهب الثا       

 إالّ  مـا ضـرب القـوم      ( و ، ) ما أخذ أحد إالّ زيد درمهاً     ( : التركيب يف حنو  
ها عند األخفش    يف تصحيحها، فتصحيح   ا اختلف ، ومنعا ذلك مثّ    )بعضهم بعضاً 

 بأن يـ     (:، فتقول ا املرفوع الذي بعده    )إالّ( م على   قد د زيـد إالّ     ما أخـذ أح
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    ، )أحـد  ( مـن  ) زيداً ( ، فأبدل  )ما ضرب القوم بعضهم إالّ بعضاً      ( ، و )درمهاً
حويون من أنّ حرف    ، وهذا موافق ملا ذهب إليه الن       ) القوم(  من    )بعضهم ( و

االستثناء إنما ي١٠٤( ستثىن به واحد (.  
زيٍد قـد يكـون      غري    أنّ ؛ ألنه يقتضي   وهو عجيب  : " و حيان قال أب   

؛ ألنه ملّا أبدل زيداً من أحٍد مل         ةيلّ بالكُ  األخذ عن غري زيدٍ    وليس فيه نفْي  أخذ،  
  .) ١٠٥( "  أحٍد إالّ زيداًي األخذ عن كلّيشمل النفي غريه، وظاهر الكالم نفْ

  وأم   إالّ  ( فقد زاد فيهـا منـصوباً قبـل        ا تصحيحها عند الفارسي  (  ،
ما ضرب القـوم أحـداً إالّ        ( ، و  ) شيئاً إالّ زيد درمهاً    ما أخذ أحد      (:فتقول

  .) ١٠٦(  )بعضهم بعضاً
خترجيه هلذا التركيب، هل هو على أن يكـون         ومل ندرِ : " قال أبو حيان    

 ما أعطيت أحـداً     (:  ، يف هما، كما ذهب إليه ابن السراج       ذلك على البدل في   
، ملرفوع من املرفوع، واملنصوب من املنـصوب ليبِدلَ ا،  ) درمهاً إالّ عمراً دانقاً 

إالّ : (  معمولَ عامٍل مضمٍر، فيكون      ، والثاينَ أو هو على أن جيعل أحدمها بدالً      
درمهـاً  ( و ، ) القـوم  ( من  بدالً  )إالّ بعضهم  ( ، و  )  أحد  ( من  بدالً  )زيد  (

، كما  مرةً مض )ضرب(  بـ منصوب )بعضاً( ، وً  مضمرا )أَخذَ( منصوب بـ
  . ) ١٠٧ ( " اختاره ابن مالٍك

    ستثىن بـأداٍة واحـدةٍ     ذهب الزخمشري إىل جواز أن ي      :املذهب الثالث       
يف معـىن    ) أَنْ يـؤذَنَ لَكُـم    ( ، فقد ذهب إىل أنّ        شيئان ـ   ٍ  دون عطف  ـ

ال  ( من   حالٌ ) غَير ناِظِرين ِإناه  (  وقت أن يؤذن، وذهب إىل أنّ     :  الظرف، أي 
ـ        : " ، مث قال   ) تدخلُوا ال : ه قيـل  وقع االستثناء على الوقت واحلال معاً، كأن
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 يوت ال تدخلوا بنم  ى اهللا عليه وسلّ    صلّ يب      إالّ وقت اإلذن، وال تدخلوها إالّ غري 
  .  )١٠٨( " اظرينن

مها الظرف واحلال بأداٍة    :   شيئني  بأنه استثىن   على الزحمشري  فاعترض  
  . ) ١٠٩( حاة أو مجهورهم منعه النهذا االستثناءٍة دون عطٍف، وواحد
: بأنهابن مالٍك القائل      مبذهب أبو حيان إىل القول    ذهب   : املذهب الرابع      

 "ـ  شيئاندون عطٍف ـ  ـ ستثىن بأداٍة واحدٍة  ال ي م ذلـك بـدلٌ،   وِه، وم
  . )١١٠("  ال بدالنومعمول فعٍل مضمٍر، 

 ، فمثال الـصحيح    ىن به واحد  حرف االستثناء إنما يستث   أنّ  :  معىن ذلك  
قام القـوم إالّ زيـداً      ( :  ، وحبرف عطفٍ   )  زيداً  قام القوم إالّ    (:دون عطفٍ 
  .   )وعمراً

نحو ، ف دون عطٍفا مثال املمتنعوأم : )اس إالّ عمراً الدنانريالن أعطيت(،         
  . ) مراً قام القوم إالّ زيداً ع (:أو حنو

 أحداً ما أعطيت   (:  ابن السراج يف توجيه هذا املثال      وقد خالف ابن مالكٍ   
  )إالّ(  مهـا بعـد   ناللذا االمسان: بن السراج يقول  ، فا  ) درمهاً إالّ عمراً دانقاً   

ا حـدمه أ:  ستثناء فيهما، وابن مالٍك يقول    منصوبان على البدلية، وال جيوز اال     
  .  مضمٍر عامٍل معمولُ، واآلخر بدلٌ

أنه كما ال يقع بعد حـرف العطـف         :   يف هذه املسألة    مالكٍ  ابن وحجةُ       
 ، فإنْ ورد ما يـوهم       ، كذلك ال يقع بعد حرف االستثناء مستثنيان        معطوفان

   . )١١١( ذلك قُدِّر ناصب للثاين 
  .إنهما مستثنيان بأداٍة واحدٍة  : وعليه فليس فيهما من يقول      
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 إىل القول مبذهب ابـن مالـٍك آنـف           فقد ذهب   األندلسي ا أبو حيان  مأ
     ـ   الذكر، وعليه فقد اعترض على الزخمشري ؛ ألنّ   آليـة ه الـسابق ل    يف إعراب

    واقعاً على الوقت واحلال معاً بـأداٍة واحـدٍة دون           الزخمشري جعل االستثناءَ  
 ) نْ يـؤذَنَ لَكُـم    أَ (  أنّ  جواز ذلك ، بل يـرى       يرى  ال ، وأبو حيان   عطٍف
ة   منصوبو ،  بإسقاط باء السببي  )  اهِإن اِظِرينن ردلّ   حمـذوفٍ   لعاملٍ حالٌ ) غَي 

  . )١١٢ (دخلوا باإلذن غري ناظرين إناها: تقديره،  )ال تدخلُوا(عليه 
ال يـستثىن بـأداٍة    : "  حاة الزخمشري من قول النفتخلّص عما ورد على   

  ." شيئان ـ  ٍف دون عطـواحدٍة 
ستثىن بأداٍة  ذهب تقي الدين السبكي إىل جواز أن ي     : املذهب اخلامس         
 فقد الزخمشري،مذهبه ، ال على مذهب  شيئان على ـ دون عطٍف  ـواحدٍة  
غَيـر  ( عـرب   ، وأ  مصحوبني:  حاالً، ويكون املعىن   ) أَنْ يؤذَنَ لَكُم  ( أعرب  

اهِإن اِظِرينن ( الً بعد حاٍلحايف غ والعامل فيهما الفعل املفر  )لُواخدال ت ( .   
لصناعة يعمل  أنّ االستثناء املفرغ من جهة ا     : ص يف تلخمذهب السبكي ي  و

، فكأنـه   الني  املصدر املتعلِّق باحل   :  عنده املستثىن يف احلقيقة  ما قبله فيما بعده، ف    
، غـري     دخوالً مصحوبني فيه باإلذن    ال تدخلوا يف حاٍل من األحوال إالّ      : قال  

   . ناظرين إناه
  وعلى مذهب الزخمشري   بكيالس هو   :املستثىن يف احلقيقة   يكون    كما يراه 

 ال تدخلوا إالّ دخـوالً    :  قال  الزخمشري ، فكأنّ ال  ق بالظرف واحل  املصدر املتعلِّ 
وقت أن يؤ١١٣(   غري ناظرين إناه ،ن لكمد (.  
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اوقد وض ح تقيبكيـ  يف رسالٍة صغريٍة له يف املسألة نفسها  ـ لدين الس 
ـ  مذهبه وطري ، ويف الوقت   شيئنيقته يف االستثناء بأداٍة واحدٍة ـ دون عطٍف 

 ن أنّ نفسه بي   فقال   هذا مراد الزخمشري ،  : "    هذا الذي قاله الـشيخ صـحيح
يتوجه النفي فيه على    غ  كن االستثناء املفر  نسبة إىل ظاهر كالم الزخمشري، ول     بال

هـا  كثريٍة كلِّ  وقد يكون مقيداً بقيوٍد      ،  وخيرج املستثىن  ،مله املصدر تكل ما حي  
        يقـع بعـد   فلم، من أفراد املصدر املنفيد، وهو يف احلقيقة فر    قة باملستثىن متعلّ

 يبالـن يوت  ال تدخلوا ب :  فقوله ،نايف ما قاله اجلمهور    فال ي   ،  إالّ املستثىن   )إالّ( 
ِمش وسائر مفاعيله اليت يتعدى     ،  وأحواله ،  مجيع أفراد الدخول بأوقاته    ل النهي 

  موصـوفٍ   دخولٍ استثناُء:  هتحقيق ) أَنْ يؤذَنَ لَكُم   إالّ: ( ، وقوله  إليها الفعل 
فاملستثىن ،  فاعله غري ناظٍر فيهه مأذونٌبأنواحد بقيدين ومل يقع بعد مقي إالّ (د  (  
  .   املستثىنإالّ

 ِرفال ييستثىن بأداٍة واحـدةٍ  ال  :  عليه ما قاله الشيخ وال قول ابن مالكٍ  د 
  .   شيئانـ  عطٍف دون ـ

وظاهر كالم النمن ذلك،  فليس ما حنن فيه يف شيٍء ،ه ال جيوز ذلكحاة أن 
ألمٍرما هو استثناءٌ  وإن إالّ  ( : ، وكذلك لو قلت  بقيوٍدٍد مقي ما قام زيـد يـوم  

    بتلـك    موصـوفٍ  ، كان االستثناء لقيـامٍ     )  األمري اجلمعة راكباً يف داره أمام 
  الصفات، فاملستثىن مصدر مقي ومكـانٌ  ،  املستثىن زمـانٌ    إنّ :  وال تقول  ، د  ، 

مـا   ( ر يف قولناقد في ،  منه من جنسه    إىل مستثىن   واحٍد راجع   كلّ  وإنّ ، وحالٌ
 وهـذا التقـدير     ، )  يوم اجلمعة   إالّ ما قام يف يومٍ   : (  ) قام زيد إالّ يوم اجلمعة    

لٌحمتم لكن       ال و ، املذكور ه يلزم منه التخصيص ويترتب عليه اإليراد فال  لفظ عام 
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يخص ،  مث خيرج منه ما     ،جعل النفي للقيام زماناً ومكاناً وحاالً وغري ذلك        بل ي 
   . )١١٤( " وصفاته جبميع قيوده  عليه االستثناُءدلّ
      وقفـات:       

لنا يف القضايا السابقة الذكر اليت هي موضوع الرسالة ، وهي حملُّ االخـتالف              
 ان األندلسيوأيب حي  ثالثُ وقفاٍت بني الزخمشري:  

    بأداٍة واحـدةٍ    أن يستثىن   جواز  مذهبه يف  أكّد الزخمشري :الوقفة األوىل       

جاوِرونَك فِيها إِلَّا قَلِيال ﴿: يف قوله تعاىلشيئان دون عطٍف ـ ـ  ا ،  ال يمنأَي ونِنيلْعم
ريثما يرحتلون )  يالًِلقَ (إالّ زمناً : " فقال.  )٦١، ٦٠:األحزاب (﴾ ثُقِفُوا أُخِذُوا

   م فسمى ذلك إغراًء، وهو التحريش علـى سـبيل         ويلتقطون أنفسهم وعياال
جياورونك إالّ ملعونني،    ال :م أو احلال، أي    على الشت  بنص)  ملْعوِنني (ااز،  

ذَن       ﴿ :دخل حرف االستثناء على الظرف واحلال معاً، كما مر يف قوله           ـؤي إِلَّـا أَن
       نَـاه ؛ ألنّ ما )  أُِخذُوا (، وال يصح أن ينتصب عن  ﴾ لَكُم إِلَى طَعـامٍ غَيـر نَـاظِرِين إِ

 علـى   هو منصوب )  يالًِلقَ (يف  : يل، وق  بعد كلمة الشرط ال يعمل فيما قبلها      
   . )١١٥ (" ال جياورونك إالّ أقالّء أذالّء ملعونني  :  ومعناه ـ أيضاًـ احلال
،  إعراب هذه اآليـة  ـ أيضاً ـ على الزخمشري يف  نحياأبو وقد اعترض      
 مذكورة بعد ما استثين    )  إالّ  ( احلال مما قبل   وتقدم الكالم معه يف جميء    : " فقال

ذلكني منعوا من بإالّ، فيكون االستثناء منصباً عليهما وأن مجهور البصري  .  
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ملعونني، ويكون  إالّ قليلني   : ، أي  لقليلٍ صفةٌ)  ملْعوِنني (والصحيح أنّ   
ـ ة صفةٌ، واجلملة الشرطي ) ال يجاِورونك (مستثىن من الواو يف     )  يالًِلقَ ( ضاً،  أي
  ).١١٦("مقهورين مغلوباً عليهم: أي

ة رأي  ، ولـيس بقـو    اعتراض أيب حيان يف توجيه اآلية ضعيف      :  قلت
 قوله إعراب   ى عن مذهبه السابق الذكر يف      أنّ أبا حيان ختلّ    الزخمشري، وخباصةٍ 

  .  عليه املذكور لعامٍل حمذوٍف دلّوهو أنها حالٌ) غَير ناِظِرين ِإناه : (تعاىل 
وتأييده ملذهب مجهـور النحـويني      حيان موقفه   و  د أب أكّ : الوقفة الثانية      

وذلك ،   شيئانـ دون عطٍف  ـستثىن بأداٍة واحدٍة  ز أن يجيو إنه ال:القائلني 
  ﴾نات بغْياً بينهم بعدِ ما جاءتْهم الْبي وما اختَلَف فِيهِ إِلَّا الَّذِين أُوتُوه مِن﴿: يف قوله تعاىل

)  ِإلَّا الَِّذين أُوتـوه    (أنّ  ب  القائلني ذهبأبو حيان م   ردفقد    ،) ٢١٣: البقرة(
ـ ، وهو فاعلٌ  غٌ مفر استثناٌء ـ  ) ِمن بعِد مـا جـاَءتهم     (، و ) اختلَف ( ب  ق متعلِّ

 وهذا فيه نظر" :  ، فقال) اختلَف(بـ منصوب)  بغياً (، و)  اختلَف  (الفعلبـ
ارور ويف املفعول من    غ يف الفاعل ويف      واملفر ، عىن على االستثناء   امل وذلك أنّ 

نات  إالّ من بعد ما جاءم البي       أُوتوه  الذين وما اختلف فيه إالّ   :   إذ املعىن  أجله ؛ 
، وإذا كان كذلك فقد صـارت        واحٍد من الثالثة حمصور    ، فكلّ  إالّ بغياً بينهم  

ـ  دون األول من غري عطٍف ا شيئان     مستثىن االستثناءأداة   ذا ال جيـوز،  ، وه
 فـصارت    ) إالّ  (بعـدها نـوى   ف العطف ي  و حر  ألنّ وإنما جاز مع العطف؛   
  .  )١١٧ ( " عل على إضمار عامٍلوهم ذلك ج ما يكامللفوظ ا، فإن جاء

    قالثُم : " مـستثنيان دون عطـفٍ    ) إالّ ( أن يقع بعـد      وأجاز قوم   ،
 إالّ( ألنّ   ؛ه ال جيوز  والصحيح أن (     ولوال   ، يةدِّهي من حيث املعىن مع  )ّملا   )إال 
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علت  وكاهلمزة اليت ج   ،) مع (ق مبا قبلها، فهي كواو      جاز لالسم بعدها أن يتعلّ    
 وال اهلمزة لغـري مطلوـا    )مع(ى واو   عدِّت، فكما أنه ال      للتعدية يف بنية الفعل   

  .)  إالّ (، فكذلك األول إالّ حبرف عطٍف
وينتصب )  ِمن بعِد ما جاَءتهم الْبينات (ق ناه يتعلّ دهى هذا الذي م    وعل

 اختلفوا فيه من بعـد مـا        : وتقديره،   عليه ما قبله    يدلّ بعامٍل مضمرٍ )  بغياً (
  . )١١٨ ("نات بغياً بينهم  البيجاءم
ـ   جند أبا حيان:الوقفة الثالثة       قـول بـرأي    مـال إىل ال  ـ واهللا أعلم 

 هـو   القول  وهذا ـ ) إالّ (  جبواز وقوع احلال بعد    ِني القائلَ الكسائي واألخفش 
ـ مذهب الزخمشري م   ﴿ : يف قوله تعاىل  را حرائيلَ إِلَّا منِي إِسلِب ال كُلُّ الطَّعامِ كَان حِ

        اةرلَ التَّـوزتُن لِ أَنقَب لَى نَفْسِهِ مِنرائيلُ ع( :   فقال، )٩٣: آل عمران (  ﴾  إِس " ِمن
رتل من قبل أن ت   :  أي  )كَانَ ِحال ِلبِني ِإسرائيلَ    : (  بقوله قه متعلِّ يظهر أن  ) قَبِل

،  ، وذلك على مذهب الكسائي     جائز لٌ هو فص   إذْ ؛ ل باالستثناء ، وفص  التوراة
، أو   إذا كان ظرفاً  ،    فيما بعدها   )إالّ ( وأيب احلسن، يف جواز أن يعمل ما قبل       

 ، وما  إليك، وما أوى إالّ عمرو س إالّ زيد عندك  ِبما ح : ، أو حاالً، حنو    جمروراً
      .  )١١٩ ("  جاء إالّ زيد ضاحكاً

ـ و     ـ أيضاً   قَـالَ لَقَـد   ﴿ :   قوله تعاىل إىل القول مبذهبهما يف أبو حيان مال 
    الءِ إِلَّا رؤلَ هنْز ت ما أَ لِموراعثْب م نوعا فِري كإِنِّي لَأَظُن و ائِرصضِ ب الْأَر اتِ واومالس ب ً﴾ 

ة ،  بن عطي ا على احلال يف قول      ) بصاِئر ( وانتصب: " فقال). ١٠٢: اإلسراء(
 إالّ علـى    ، وهذا ال يـصح    ) هؤالِء ( من    حالٌ  : وقاال  ، ، وأيب البقاء  يفّاحلُوو
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ما ضرب هنداً هـذا إالّ زيـد        :  جيزانهما ي  ألن ؛ ألخفشمذهب الكسائي وا  
  .  ضاحكةً

 ورد ما ظاهره ذلـك أُول علـى          فإنْ  ، ومذهب اجلمهور أنه ال جيوز    
     رونقـد وكـذلك ي  ،   ضرا ضاحكةً :  التقدير  ،  عليه ما قبله   إضمار فعٍل يدلّ  

ـ هنا ـ يما بعـدها إالّ أن   ف )إالّ(  أنزهلا بصائر، وعند هؤالء ال يعمل ما قبل  
١٢٠ ("  له اً منه أو تابعيكون مستثىن(     .   

  
  عتمدة يف حتقيق الرسالةسخ املوصف الن: خامساً

غَير : اِحللْم واَألناه يف ِإعراِب قَوِلِه تعالَى        ( : يف حتقيق رسالة  اعتمدت    
،   خمطوطـة  ثالثٌو،   بوعة مط  نسخٍ ها ثالثُ من ، سٍخ ن تِّعلى س ) ناِظِرين ِإناه   
   . والضبط، والعناية  يف اجلودة،وهي متفاوتةٌ

ةسخ  والناخلطي        د أمحـد    للرسالة من حمفوظات مكتبة شيخ اإلسالم الـسي
 ، وقد رمزت لكلّ نسخٍة منهن برمـزٍ         باملدينة املنورة   احلسيين حكمتعارف  

  :هي النسخ ، ويميزها عن غريها
١. سخ  : سخة األوىل النا   هي النأصالً يف حتقيـق الرسـالة      ة اليت اعتمد 

سـبع   (، يف   ) ٢٧٢/٨٠ (تقع ضـمن جممـوٍع بـرقم         وإخراجها،
كُتبت ،) وعشرون سطراً  عشرون، أو واحد    (صفحٍة كلّ، يف   )صفحاٍت
مما مجعه كاتبه يف سـنة       (:من اموع وىل   على الصفحة األُ   ،  معتادٍ خبٍط

 ولوالديه وملـشاخيه ولـسائر      ، غفر اهللا له   )هـ٩٠٢(ني وتسعمائة   تاثن
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معـه   الًِجالدين، بقلمه ع  د هللا رب العاملني محداً إىل يوم        املسلمني، واحلم 
 .  )متّعي، غفر اهللا سبحانه وتعاىل له،عامل الدين حممد بن حممد الشاف

 بأمساء الرسائل اليت اشتمل عليها، وعلى الورقة         قائمةٌ ل اموع أوويف                    
  .   واللطائف األدبية ،رف من التمليكات، واألشعار، والطُّةٌع جمموه منثانيةال

 ،ومتتاز هذه النـسخة بالدقـة والوضـوح، ونـدرة التحريـف                         
، اُعتين ا وبضبطها بالشكل؛ لذلك      دةٌيوهي نسخةٌ ج   ،حيف، والسقط والتص

املطبوعة؛ ألنها نسخت مـن     طة و اختذا أصالً معتمداً وقابلتها بالنسخ املخطو     
كتبه يف ثالث عشر مجادى األوىل سنة       : ( جاء يف آخرها   ، إذْ فخبط املؤلِّ   سخٍةن

 هذا صورة ما وجدته خبـط       ني ومخسني وسبعمائة، بظاهر دمشق احملروسة،     تاثن
ـ    واحلمد هللا وحده، وصلّى اهللا على سيدنا حممد وآله املؤلِّف ـ رمحه اهللا تعاىل 

  ). به وسلّمحوص
٢. هلا باحلرف     :الثانيةسخة  الن ـ ، تقع ضمن جمموٍع     ) ب ( رمزت     رقم ب

  عشرتسعةَ ( صفحة    يف كلّ  ،)  صفحةً  عشرةَ أربع (، يف   ) ١٥٨/٨٠ (
وافـق  وقد  ،   الشافعي ، واموع خبطّ حممد بن حممد الواسطي      ) سطراً

 يوم األحد رابع شهر شعبان من شهور سـنة سـبع            نسخهالفراغ من   
ـ         ومثا موع مذهبة اإلطار، كُتبت خبط النسخ، نني وسبعمائة، ورسائل ا

      موع قائمة   عليها بعض التعليقات، والتصحيح، واملعارضة، ويف أول ا
 .بأمساء الرسائل اليت اشتمل عليها

أنّ الـسبب يف عـدم      إالّ  سخة أقدم بسنواٍت قليلٍة من األوىل       هذه الن و   
يرجع إىل أنّ الناسخ هلا وقع يف كثٍري مـن    يف حتقيق الرسالة    أصالً جعلها
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 األمـر  ة، والتصحيف، والتحريف، وشيٍء من السقط،       األخطاء اإلمالئي
  . خرىاُألم والسبق على  التقدفقدها حقالذي أ

٣. هلا بـاحلرف    :الثالثةسخة  الن مـوع      ) ج ( رمزتتقـع ضـمن ا ،           
 ثالثـةٌ  (  صـفحةٍ   يف كلّ  ،) إحدى عشرة صفحةً   ( ،يف )١٠٤/٨٠ (

  حممد بن أمحد بن علـي      سخ، على يد  ط الن كُتبت خب ،) وعشرون سطراً 
 ،هويت احلنبليت الرسالة املباركة حبمـد اهللا      متّ : (  جاء يف آخرها   وقدالب

 ربه العلي حممد بـن  عفووعونه وحسن توفيقه على يد أحوج اخللق إىل      
  هويتّ أمحد بن عليالب  خبـط الـصالح      من نسخةٍ  ، وهي منقولةٌ   احلنبلي 

من نسخة املؤلِّف تغمـده اهللا بالرمحـة والرضـوان،           ، منقولةٌ الصفدي 
 ) .  وأسكنه أعلى فراديس اجلنان

 من ناسخه، وبعض التعليقات، و يف        تصحيحات واموع عليه      
ـ  ١٠٣٨  (  ملا حيتويه من رسائل نسخت ما بني عامي        أوله فهرسةٌ   ـ
  ) .  هـ١٠٣٩

ـ        نوهذه ال     وتـصحيفٍ  ،ٍةسخة كسابقتها ال ختلو من أخطـاء إمالئي  ،
   .  وسقٍط،وحتريٍف

٤. هلا باحلرف      :الرابعة سخةالن به اأعين،  )  ف (رمزت سخة املطبوعة لن
 يف   تقـع  وهي ، اليت مجعها تاج الدين لوالده    )  الفتاوى ( كتابضمن  

 .  قاً علمياً، وهي غري حمقّقٍة حتقي) ١٠٣ ـ ٩٥( اجلزء األول من صفحة
٥. ـ     ،  )  ش ( رمزت هلا باحلرف      :اخلامسة سخةالن سخة أعـين بـه الن

 مبراجعة وتقـدمي    ،للسيوطي)  األشباه والنظائر  (املطبوعة ضمن كتاب    
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  ـ ١٥٣ ( يف اجلزء الرابع من صفحة       تقعوهي  ،  الدكتور فايز ترحيين
١٦٣ ( .  

    رمت من التحقيق العلم    وهذه النسخة حإذْ  املتبع ي ، ا وجدي   ٌسـقط  
أخطاٌء، و كثري ةٌ إمالئي، ةٌ وحنوي ةٌ، وطباعي وحت  ، وتصحيف ، ومل   ، ريـف 

ج اآلراءتوال، ومل توثق املسائلقّ، واأل خر .   
٦. به حتقيق الدكتور    أعين  ، ) م ( رمزت هلا باحلرف      :السادسةسخة  الن 

سخة وطي، والن للسي)  األشباه والنظائر  ( سامل مكرم لكتاب     عبد العال 
، وهي أحسن حاالً    ) ٢١٧ـ  ٢٠٠ ( تقع يف اجلزء السابع من صفحة     

ـ  اًحتقيقها مل تحقّق    ، لكن  من حيثُ السقط   من الطبعتني السابقتني   اً علمي
ـ ق املـسائل الن   حاة، ومل يوثّ   مل يخرج آراء الن    قفاحملقِّّ،   املتبع   وفق ة حوي

ض الكلمات، وبعض العبارات     من سقط بع   تسلم، كما أنها مل      وغريها
ل الكالم على غـري     يح ت ، ويوجد ا زيادات    ليت تخلّ باملعىن   ا واجلمل

 .وجهه
 فرت له اة اليت تو  سخ اخلطي  الن ل يف مقابلة  مثّوجهد الدكتور عبد العال مكرم يت     

 الـيت  طبعـة ال ب بلـها ه قا  حيث إن  ) األشباه والنظائر  ( كتاب  طباعة إعادة دعن
                          .       يز ترحيينراجعها فا

 اليت سـقطت مـن   كلمات واجلُمل بعض الاستدراكيف  يتمثّل ـ أيضاً ـ    و
سخة املطبوعةالن.    
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  ودراستها يف حتقيق الرسالة عملي: سادساً 
  : ص يف األمور التاليةها يتلخ أبرز ما عملته يف حتقيق الرسالة ودراسِتإنّ

 ترمجت لتقي الدين السبكي ترمجةً خمتصرةً، وعرفت مبؤلفاته يف فـروع          . ١
 . العربية اللّغة
٢ .            نت تـأريخوبي ، بكيالدين الس ها لتقيعنوانَ الرسالة ، ونسبت وثّقت

 .ذلك ، ومصادرها  تأليفها والدافع إىل
٣.        بكيالدين الس تقي نت موقفالرسالة ، وبي موضوع ني  درستحويوالن 

  .يف املسألة 
سـالة ،   ريف حتقيق وإخراج نـص ال     ) أصالً  ( اعتمدت النسخة األوىل    .٤

وذلك بناًء على جودة  ناسخها وضبطه ؛ وألنها نسخت من نسخٍة خبـط              
  . املؤلِّف 

     ٥.  يف حتقيق ال   اًمنهجالتزمت   نص       ،غايته إكمال الناقص، وإقامـة املعـوج
 .وذيب املختلّ

ـ      أمه.٦  اإلشارة إىل الفروق بني الن ـ     لت أو  ،ةسخ يف األخطـاء اإلمالئي 
؛  فائدة يف ذكره وإيـراده      أو ما ال    أو التصحيف، أو التحريف،    ،ةالطباعي

ه ألنيترتب على ذلك توسالرسالة دون فائدٍةيش يف حواع   . 
 الـنص ،    وميبتق  اُألخرى سخالن النسخة األوىل و    يف املقابلة بني   عتنيتا.٧ 

    ،  والكلمات اليت سقطت من الطبعات السابقة للرسـالة        اجلُملواستدراك  
عـدم   مع ]   [: وفنيمعقبني وضعتها ، و اخلطيةمن النسخـ  ـ أيضاً ً  و
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؛ ألنّ ذلك يثقل كاهل النص باحلواشـي الـيت ال      اإلشارة إليها يف اهلامش   
 . طائل من ورائها 

إقامـة  ألجـل     على النسخة األوىل   سخ اُألخرى عت الزيادة من الن   وض.٨
 .  ، وأشرت إليها يف اهلامش ]    [  :وفنيمعقالنص بني 

٩.ضبطاً يفي بالغرض، ويزيل بطهاض و، الرسالةرقّمت شكلما ي  . 
١٠.جتمن شواهد يف الرسالةورد  ماخر  .  

    ١١.جتآراءَ خر  ني   النمادة الرسـالة    ، ووثّقت  هم من مصادرها  وغِريحوي 
ا  منةالعلميمظا . 

    ١٢.ا على املسائل اليت حتتاج إىل تعليٍقعلّقتمع توثيقها من مظا   . 
  

  واهللا املوفق ، هو حسبنا ونعم الوكيل
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قص احملقَّالن  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ذَن ﴿ : قوله تعاىل   ؤي إِلَّا أَن بِيالن وتيلُوا بخال تَد    نَـاظِرِين ـرـامٍ غَيإِلَى طَع لَكُم      
 نَـاه     أَنْ يؤذَنَ لَكُـم ِإلَـى       : ( أنّ قوله  الذي خنتار يف إعراا   ) ٥٣:األحزاب (﴾ إِ

بـأنْ،     :  تقديره   ،مصحوبني، و الباُء مقدرةٌ مع أنْ     : حالٌ، ويكون معناه  )  ٍ طَعام
  ).١٢١(مصاحباً : أي 

  

   يف غُحالٌ بعد حاٍل، والعاملُ فيهما الفعلُ املفر)  اِظِرينغَير ن : (  وقوله
  .  )١٢٣( ، وجيوز تعدد احلال )١٢٢) ( ال تدخلُوا (
  

 ومل يقـدِر    ،)١٢٤(وجوز الشيخ أبو حيانَ أنْ تكون البـاُء للـسببية           
:  أي  يف معـىن الظـرف،    )  أَنْ يؤذَنَ   (]إنّ[: الزخمشري حرفاً أصال، بل قال      

   .)١٢٥ (وقْت أنْ يؤذَنَ
 املصدريِة ال تكونُ يف معىن الظرِف، وإنما  أنّ أِن: د عليه أبو حيانَ رووأَ  

وقْـت صـياح    : أجيئُك صياح الـديِك، أي    : ، حنو    ذلك يف املصدر الصريح   
  ).١٢٦(أنْ يصيح : الديك، وال تقول

  

ف أو حالٌ، فإنْ جعلناها ظرفـاً       ظر)  أَنْ يؤذَنَ  (فحصل ِخالف يف أنّ       
، ) ال تـدخلُوا   (حالٌ من   )  غَير ناِظِرين  (إنّ  : كما قال الزخمشري، فقد قال      
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   ١٢٧(وهو صحيح( ه؛ ألن  ه قال     غٌ من األحوال   استثناٌء مفرال تدخلوا  : ، كأن
ـ :  أو  ، على قولنـا ، يف حاٍل من األحوال إالّ مصحوبني غَري ناظرين    ت أنْ وق

      خمشريناظرين على قوِل الز ؤذنَ لكم غري١٢٨( ي(      عـلما مل جيوإن ، )  غَـري
وإنْ كان جائزاً من جهة الصناعة؛ ألنه يصري حـاالً          ) ذَنيؤ(حاالً من   )  ينِرناِظ

ألّم ال يصريون منهيين عن االنتظار، بل يكونُ ذلك قيداً          ]و[ ؛)١٢٩( رةًقدم
، ونهوا عىن على ذلك، بل على أنهم نهوا أنْ يدخلوا إالّ بإذٍْنيف اإلذْن، وليس امل

إذا دخلوا أنْ يكونوا ناظرين إناه، فلذلك امتنع من جهة املعىن أنْ يكون العامل              
، فلو سكت الزخمشري على     )١٣٠(، وأنْ يكونَ حاالً من مفعوله     ) ذَنيؤ (فيه  

واحلـاِل   على الوقِْت    وقع االستثناءُ " :  هذا مل يِرد عليه شيٌء، لكنه زاد وقال       
  وال تدخلوها إالّ غـري     ، اإلذْنِ  النيب إالّ وقت   ال تدخلوا بيوت  : معاً، كأنه قيل    

  .  )١٣١( " ناظرين
ومها الظّرف و احلالُ بأداٍة واحدٍة، :  فورد عليه أنْ يكون استثناء شيئني  

  . )١٣٢(هم  أو مجهوروقد منعه النحاةُ
  

، وقد قدر أداتني،      معىن الزخمشري ما قال ذلك إالّ تفسري     اهر أنّ   والظ
  . بيان املعىن وهو من جهة

    

؛   من جهة الـصناعة    ] على الوقت واحلال معاً    وقع االستثناءُ [:  وقوله
هو املصدر  :  يف احلقيقة  ، واملستثىن  عمل ما قبله فيما بعده    ألنّ االستثناَء املفرغَ ي   

  .  ال تدخلوا إال دخوالً موصوفاً بكذا: واحلال، فكأنه قال املتِعلّق بالظرف 
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عاملٌ فيهما، فـإنّ العمـلَ للفعـل      ]هو[ولست أقول بتقدير مصدٍر       
ثْـِل  ثْلُ هذا اإلعراِب هو الذي خنتاره يف مِ       املفرغ، وإنما أردت شرح املعىن، ومِ     

آل ( ﴾    إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْياً بينهم وما اختَلَف الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب ﴿ :قوله
، )١٣٣( إالّ اختالفاً من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينـهم         :  أي )١٩: عمران

ني بل يقع عليهما املستثىن،     يليسا مستثن ] ب/١٢٩ [ ]واحلال[فاجلار وارور   
 ضاحكاً أمام األمـِري يف       اجلمعةِ قمت إالّ يوم   ما: ، كما تقول     وهو االختالف 

، و هي من جهة     )١٣٤( املفرغُ من جهة الصناعة    ها يعمل فيها الفعلُ   ، فكلُّ داره
الواحِد؛ ألنها مبجموعها بعض من املصدر الذي تضمنه الفعـلُ           يءاملعىن كالش 

يـد  ؛ ألنـه حينئـٍذ ال يف   اختلفوا بغياً بينهم: املنفي، وهذا أحسن من أنْ يقدر     
 ِمن بعِد    ﴿ : كما أفاده يف قوله    ،فيد احلصر فيه  ، وعلى ما قلناه ي    )١٣٥(احلصر

  الِْعلْم ماَءها جيف شيئني،       ﴾    م ره     ]و[، فهو حصلكن بالطريق الذي قلناه، ال أن 
  .   على شيئني صادق واحدشيٌء بل ، استثناُء شيئني

  

  وي على ذلك   مكن مح وقع االستثناء علـى   ":ولُه، فق لُ كالِم الزخمشري
؛ ألنّ األعم يقع على      املستثىن أعم  ]كان[ صحيح ، وإنْ     " معاً الوقت واحلال   

 :فتخلّص عما ورد عليه من قول النحاة        ،   ، والواقع على الواقع واقع    خصِّ  األ
  . )١٣٦( " شيئان  ـ دون عطٍف ـ ال يستثىن بأداٍة واحدٍة" 

  

، أنّ هذا ) ال تدخلُوا (إنها حالٌ من  : يان يف قوله   وقد أورد عليه أبو ح    
 يف االسـتثناء إالّ   )الّإ( ال جيوز على مذهب اجلمهور؛ إذ ال يقع عندهم بعـد        

  .) ١٣٧(] منه[، أوصفة املستثىن ]أو املستثىن منه[املستثىن، 
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  ما ، وعلى هذا جييء    )١٣٨(  احلال  ذلك يف  وأجاز األخفش والكسائي 
  .  لزخمشريقاله ا

ال تـدخلوا غـري     :   الزخمشري يب؛ ألنه ليس مراد   وهذا اإليراد عج  
ناظرين إناه، حىت يكونَ احلال قد تأخر بعد أداة االستثناء على مذهب األخفش             

  ما مرادوإن ،ه حالٌ من   والكسائيلُوا ( ه أنخدال ت (  ه مفرغٌ فيعمل فيما بعد    ؛ ألن
 فال يرد على الزخمـشري      ، ناظرٍ ما دخلت إالّ غري   : االستثناء ، كما يف قولك      

  . )١٣٩ (قلناه ، وجوابه  ما استثناء شيئني
    

ـ  واحدٍةستثىن بأداٍة ال ي: هميد إطالِقتقي هلُاِصح و ـ  دون عطـفٍ     
  أما إذا كان عامالً    ،شيئان، مبا إذا كان الشيئان ال يعمل الفعل فيهما إالّ بعطفٍ          

 كالفعـل؛   ] حرف االستثناءِ  االستثناء إليهما؛ ألنّ  [فيتوجه  ،  فيهما بغري عطفٍ  
  ). ١٤٠( وألنّ الفعلَ عاملٌ فيهما قبل االستثناء فكذا بعده

  

           ان يف إعراب اآلية أنْ يكونَ التقـديرواختار أبو حي :    خلوا غـريفـاد
بـرِ    ﴿   :، كما يف قولـه    )١٤١(ناظرين الزـاتِ ونيأي   )٤٤ :النحـل  ( ﴾   بِالْب :

، وأمـا    ؛ألجل البعد والفصل   ، والتقدير يف تلك اآلية قوي     ) ١٤٢( ناهمأرسل
  .  هو وما قلناهلٌحتممهنا ف

  

ـ   : قوهلم:   فإن قلت ،  ن شيئاال يستثىن بأداٍة واحدٍة ـ دون عطٍف 
  .؟  وما املختار فيه؟  فيهف عليه أو خمتلَقهل هو متفَ
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   قلت :ـ رمحه اهللا ـ   مالٍكقال ابن ال يستثىن بأداٍة "  :) التسهيل (يف   
  فعٍل مضمٍر ال]ومعمولُ[ ،  ذلك بدلٌموِه شيئان، وم ـدون عطٍفـ واحدٍة 

   .)١٤٣( "  لقوٍمبدالن، خالفاً
  

 حويني مـن أجـاز ذلـك   إنّ من الن: "  ـرمحه اهللا  قال أبو حيان ـ    
ما ضرب القوم إالّ      و ،اً زيد درمه   ما أخذ أحد إالّ    : ، ذهبوا إىل إجازة   ) ١٤٤(

، واختلفـا يف      والفارسـي  ، األخفـش  ]ذلـك [ومنع  : ، قال    بعضهم بعضاً 
 املرفـوع    )إالّ( م على    يقد  بأنْ ) ١٤٥ (إصالحها، فتصحيحها عند األخفش   

ما ضرب القوم بعـضهم   ، و ما أخذ أحد زيد إالّ درمهاً    :  ، فتقول  بعدها ذيال
  وابن مالـكٍ   ،)١٤٦( ق ملا ذهب إليه ابن السراجِ     ا موافِ وهذ: ، قال    إالّ بعضا 

  .  واحد] أ/١٣٠[ من أنّ حرف االستثناء إنما يستثىن به)١٤٧(
  

    ها عند الفارسيإالّ(  قبـل   يزيد فيها منصوباً بأنْ )١٤٨ (وتصحيح(  ،
 بعـضهم  القوم أحداً إالّ ما ضرب    ، و   إالّ زيد درمهاً   ما أخذ أحد شيئاً   :  فتقول
  .  "بعضاً 

  

خترجيه هلذا التركيب، هل هو على ) ١٤٩( ]ندِر[ ملو" :  قال أبو حيان   
ما :  يف، )١٥٠(، كما ذهب إليه ابن السراج  أن يكون ذلك على البدل فيهما    

، واملنصوب من    ليبِدلَ املرفوع من املرفوعِ    ، أعطيت أحداً درمهاً إالّ عمراً دانقاً     
 ، معمولَ عامـٍل مـضمرٍ     ، والثاينَ و على أن جيعل أحدمها بدالً     أو ه  ،املنصوِب

 القـوم، ودرمهـاً    ] من هم بدالً إالّ بعض [، و   ]أحٍد [ من    إالّ زيد بدالً   : فيكون
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  ذَ مضمراً [منصوببـأَخ   وبعضاً منصوب ،[ ـب )ربض(   كمـا    رةً مـضم ،
 ١٥١( مالٍكاختاره ابن(  .  

  

ـ والظاهر من قول املصنف ـ     ـ ) :  خالفاً لقوٍم  (يعين ابن مالٍك  ه أن
 يف صحة  يف التخريج ال خالفاً   ذلك خالفاً  ، فيكونُ  ) ال بدالن  : (يعود إىل قوله  
فمنـهم   ،  يف صحة التركيب   ، واخلالف كما ذكرته موجود     )١٥٢( التركيب
،   بتصحيح األخفش  ] ال ، ختريٍج[هذا التركيب صحيح ال حيتاج إىل        : من قال 
     ـرمحه اهللا ـ   أيب حيانَ هذا كالم، )١٥٣( "   بتصحيح الفارسيوال

  

  لُاِصوحأنّ يف صحة هذا التركيب خالفاً      : ه   :    والفارسـي فـاألخفش
 وابـن   مها بدالن، :  ، يقول   ابن السراج  زون له ، واو  مينعانه، وغريمها جيوزه  

وليس يف هـؤالء   ،  ٍر مضم ]امٍلع[ معمولُ   مها بدلٌ، واآلخر  أحد:  يقول ،لٍكما
  . حيان ذلك عن أحٍد أبو ، وال نقل إنهما مستثنيان بأداٍة واحدٍة:  من يقول

  

  ني من أجازه      : "  يف صدر كالمه     وقولُهحويحممولٌ علـى    " إنّ من الن ،
 اخلالف يف    فليس يف كالم أيب حيان ما يقتضي       التركيب ال على معىن االستثناء،    

سبة إىل جواز استثناء شيئني بأداٍة واحدٍة من غري عطٍفاملعىن بالن  .  
  

، كذلك   واحتج ابن مالٍك بأنه كما ال يقع بعد حرف العطف معطوفان            
  .  )١٥٤( ال يقع بعد حرف االستثناء مستثنيان

  

  ان منه يف ذلك      وتعجيخ أبو حيعمراً   :  ؛ جلواز قولنا   ب الش ضرب زيد
  .  ِبسوٍط وِبشر عمراً جبريدٍةيد عمراً وضرب ز،شر خالداًوِب
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 حبرف العطف،    )إالّ( زين لذلك علّلوا اجلواز بشبه      إنّ اوّ " :  وقال  
  .)١٥٥(  "لّةً للمنعوابن مالٍك جعل ذلك ِع

     ؛ ألنّ ابنب نظريف هذا املثال    قةً مالٍك أخذ املسألة مطلَ     ويف هذا التعج 
  .   "  شيئان ـ دون عطٍف  ـيستثىن بأداٍة واحدٍة  ال : "  وقال ، ويف غريه

  

ما قـام   و [ ، قام القوم إالّ زيداً:  وال شك أنّ ذلك صحيح يف قولنا  
 يكون العامـلُ    ما قام إالّ خالد، وما أشبه ذلك، مماّ         و ،)١٥٦( ] القوم إالّزيداً 

 وال يكـون مـستثنيان     ،  هذا يمنع التعدد   ِلثْفيه واحداً والعملُ واحداً، ففي مِ     
  .  ، وال معطوفان حبرٍف واحٍد بأداٍة واحدٍة

  

  شرح التسهيل  (يخ يف   والش  (  فمثَّلَ قولَ املصن)    قام  : ) عطٍفحبرف 
 إالّ  بـأعطيت الناس: ، ومثّله دون عطفٍ    وهو صحيح  ، القوم إالّ زيداً وعمراً   

١٥٧ (عمراً الدنانري(.  
  

 نظٍر، وإالّ فاملثال الذي قدمناه هو مـن         ا هو حملُّ   وكأنه أراد التمثيل مب   
  .قام القوم إالّ زيداً عمراً :  جهة األمثلة، وال ِريبة يف امتناع قولك

أعطيت :  هذا ال جيوز، بل تقول    : قال ابن السراج  " :   مث قال الشيخ  
 ]إالّ[ ما أعطيـت أحـداً درمهـاً          :فإن قلت :  قال   ، الناس الدنانري إالّ عمراً   

 جـاز،   جز، وإن أردت البـدلَ     مل ي  دانقاً، وأردت االستثناءَ  ] ب/١٣٠[عمراً
مـا أعطيـت إالّ     :  ، كأنك قلت    من درهمٍ  دانقاً  و ،  عمراً من أحدٍ   : فأبدلت

  .  )١٥٨( " عمراً دانقاً
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اج يف : قلتركالم ابن الس ١٥٩( كذلك)  األصول (وقد رأيت (.  
ره دير الذي قدوهذا التق"  :ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   قال الشيخ أبو حيان  

ي إىل أنّ حـرف االسـتثناء    ال يؤد، ما أعطيت إالّ عمراً دانقاً   :يف البدل، وهو  
    ما نصة ليس ببدٍل، إنبل هو يف هذه احلالة التقديري ،ستثىن به واحديهما علـى  ب

     توقف علـى وسـاطة     ال ي ) ١٦٠( ]وذلك [قدرة،امل) أعطيت  ( أنهما مفعوال   
ما أعطيـت عمـراً   :  فقلت،   )إالّ( ، فلو أسقطت  ؛ ألنه استثناٌء مفرغٌ )إالّ( 

ىن الواقِع بعـد     املستث ]يف [ عمِل العامل     جاز عملُها يف االمسني، خبالفِ     ،درمهاً
  ).١٦١(  " فهو متوقِّف على وساطتها)إالّ(

    
ما ذكرها   :  قلتة إنمـا بـدلني، فأسـقط          احلالة التقديرياج ملّا أعررالس ابن 

  . املبدلَني، وصار كأنّ التقدير ما ذكره
  

، حىت    االستثناء ال يستثىن به إالّ واحد       بأنّ حرف  : وابن السراج قائلٌ    
ألنه "  إنه ال جيوز رفعهما؛ ،  ما قام أحد إال زيداً إالّ عمراً  : إنه قال قبل ذلك يف    

،  " ون لفعٍل واحٍد فاعالن خمتلفان يرتفعان به بغري حرف عطفٍ         ال جيوز أن يك   
أن ينتصب أحد د١٦٢( مهافال ب(  .  

  .  يرد عليه والظّاهر أنّ الشيخ أراد أن يشرح كالم ابن السراج ال أنْ  
؛ )١٦٤ (ذهب الزجاج إىل أنّ البدل ضعيف     " ) ١٦٣(: مث قال الشيخ    

 مل ، ضرب زيد املرأةَ أخوك هنـداً :  ، لو قلت مسني من امسنيألنه ال جيوز بدلُ ا 
اج: ، قال    جزيجعلى خالف مذهب الز ماعه جيوز بدلُ امسـني   والسوهو أن ،

   )١٦٥(  : ، قال الشاعر من امسني
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    " كَسرا أَبت ِعيدانه أَنْ تببعٍضبالنبِع بعضه    النبع ا قَرعنا مفل
  مـن اقترانـه                ورد ـداج بأنّ البدلَ يف االستثناء ال برمالٍك على ابن الس ابن

  . )١٦٦ ( )إالّ(  بغري ] زيد [ ما أخذ أحد : وهو قدر:  ين، يع) إالّ(ـب
        داج بأنّ الذي ال برجاب عن ابن السـ  من اقترانه   وقد ي هـو  ) إالّ( ب

، بل هو بدلٌ      فلم يرد به معىن االستثناء     ، أما هذا    الذي يراد به االستثناء    البدلُ
  .  ، وهي يف احلكم متأخرةٌ  عليه لفظاً )إالّ( منفي قُدِّمت 

  

، ويلزمه الفصلُ ) إالّ( بـأنه يلزمه الفصلُ بني البدل واملبدل     :  وحاِصلُه  
  .  وما دخلت عليه بالبدل مما قبلها  )إالّ( بني 

  .  ده بكالٍم طويٍل مل يِرن مالٍكوالشيخ تعقّب اب  
 ، وقد قـال ابـن      حصرين من كالم أحٍد من النحاة ما يقتضي       يل ومل يتلخص   
 يف املواضع اليت جيب فيها تقدمي الفاعل        )١٦٧(  ) شرح املنظومة  (احلاجب يف   

  :  يف قوله
  يــميه بوعالِزم تقِدـفَلُ بعد نفْي     أُثْبت املفعووأَ

، فهذا مما يجب فيه تقدمي        عمراً ]إالّ[ما ضرب زيد    : كقولك   ": قال  
مـضروب  ال : ، أي    حصر مضروبيِة زيٍد يف عمرٍو خاصةً      ألنّ الغرض  الفاعل؛

 معكس فلو قُدِّ، خبالف ال  له مضروب آخر مل يستقمرلزيٍد سوى عمرٍو، فلو قُدِّ  
  . ملفعولُ على الفاعل انعكس املعىنا
   ما ضرب إالّ عمراً زيد، ويكونُ       : ما املانع أن يقال فيها    : فإن قيل : لقا   
  . ؟  على الفاعل املفعولُقدمحينئٍذ ت )١٦٨ (]فيه[
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  وِّ   تقيال يس  : قلته لو ج؛ ألنمز   املستثين املفر دبعـد  ] أ/١٣١[غ   تعد   
ما ضرب أحـد    : ي أ ، اً عمر ما ضرب إالّ زيد   :  ، كقولك ]قبيلني[ يف    )إالّ( 

، كان احلصر فيهما معاً، والغرض احلصر يف أحدمها، فريجع           أحداً إالّ زيد عمراً   
   بذلك إىل معىن الكالم ز كانت املـسألةُ        غري مقصودٍ   آخرجووىل  األُ ، وإن مل ي

ضـرب  : يقوم مقام الفاعل؛ ألنّ التقدير حينئذٍ      ؛ لبقائها بال فاعٍل وال ما      ممتنعةً
فيبقى    زيد ، )ضرب(         ل بغري فاعٍل، ويف الثانية يكوناألو  )منـصوباً    )عمرو 

 فاعـٍل    األول، فتصري مجلتني، فال يكون فيهما تقدمي        )ربض( بفعٍل مقدٍر غري    
  . )١٦٩ ( "مفعوٍل على

  .  خالٍفجب، وليس فيه تصريح بنقِْلهذا كالم ابن احلا  
 كالم قا العجم شخٍص من     ورأيتي    ـ  ، )١٧٠( ل له احلـديثي رح  ش

كالم  وقال  ه هذا ه ونقل كالم ، :  "     ال خيفى عليك أنّ هذا اجلواب     مـا يـتمإن 
ما :  قولنايف  ) عمراً  ( و ،ما ضرب إالّ عمرو زيداً      :  قولنايف  ) زيداً  ( ببيان أنّ   
ض ، ومل يتعر    امللفوظ )ضرب(ـ، ميتنع أن يكونا مفعولني ل       زيد عمراً  ضرب إالّ 
  .  " ف يف هذا اجلواب، فيكون هذا اجلواب غري تاٍماملصنِّ

  

ال بد يف املستثىن املفرِغ من تقدير " :  )  الكافيةأمايل (ف يف وقال املصنِّ  
 لوجب أن يكون قبلهما متامان، فإذا       ، مستثنيني  )إالّ( متاٍم، فلو استعملوا بعد     

 ، أو هلما متامـان، أو   هلماال متام تقول ، فإما أن   ما ضرب إالّ زيد عمراً    :  قلت
 أمٍر خارٍج  ]إثبات[، األولُ خمالف للباب، والثّاين يؤدِّي إىل      ألحدمها دون اآلخرِ  

ثبٍت، ولو جاز ذلك يف االثـنني جـاز فيمـا           ) ١٧١( ] من غري  [ عن القياس 
، فلـذلك   صد يؤدِّي إىل اللّبس فيما قُ     فوقهما، وذلك ظاهر البطالن، والثّالثُ    
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 غري  ِمه، ويؤول ما جاء على تو      لواحٍد  املفرغَ إنما يكونُ   حكموا بأنّ االستثناءَ  
 ، ما ضرب إالّ زيـد عمـراً      :  ، فإذا قلت   ق مبا دلّ عليه األول    ذلك بأنه متعلِّ  

 ولكن بفعٍل حمـذوٍف دلّ      ،ل األو  )ربض( بـ فنحن نجوز ذلك ال على أنه       
 ن ضرب   ، لعليه األوضـرب  : أي ، عمـراً : فقـال   ؟  كأنّ سائالً سأل عم          
  . )١٧٢("  عمراً

  

   إالّ      : ، ويقول   أن خيتار الثّالث   ولقائٍل" :  قال احلديثي رقـدال ي العام 
،  ال لغـريه  املفـرغِ   للمـستثىن  منهما، فإنّ العام إنما يقـدر )إالّ( للذي يلي   

أصالً،)إالّ( هو الذي يلي : غُواملستثىن املفر لُ اللّبسفال حيص  " .  
  شرح املنظومة   ( فثبت أنّ جواب  (       مبا ذكـره يف ال يتم)  األمـايل ( 

 يف حكم مجلٍة أنّ االستثناءَ مبا ذكره ابن مالٍك، وهو      ) ١٧٣( ] يتم[  ، نعم أيضاً
، وهذا يقتضي  هم زيدما من:  داً جاء القوم إالّ زي: معىن  ؛ ألنّ)١٧٤( مستأنفٍة

يف )  مـا وإالّ  ( مبثابـة  ) إالّ ( فيما بعدها؛ ِلماَ الَح أنّ       ) إالّ (أالّ يعمل ما قبل     
يف املستثىن املنفي على أصله،  )  إالّ ( ما قبل    ، وهي إعمالُ   صوٍر ال مندوحةَ عنه   

ما جاءين  : ، حنو غُ حتقيقاً أو تقديراً    املفر املستثىن  وهو غِة، املفر  )إالّ( بعد  فيما  و
  إالّ زيد مِة على املستثىن    ، و   على البدل  ، أحدواملتوسطة بينه   ، منه فيما بعد املقد 
 يف الصور؛ لكثرة    ) إالّ ( العاملُ بعد    ر اإلضمار إن قُدِّ   ]ألنه يكْثر [وبني صفته؛   

   ،  القـوم  جاء إالّ زيداً    وما ،  قام إالّ زيد    وما ، زيداً  ما قاموا إالّ   :حنو،   وقوعها
     ]زيـد [ ما ضـرب إالّ    : ؛ وأالّ جيوز  بأحٍد إالّ زيداً خري من عمروٍ      ما مررت و  
،  فهو ممتنـع    ؛ ألنه إن كانا مستثنيني     زيد ]ب/١٣١[ إالّ عمراً     : وال ، عمراً

 دون األخري، يكون ما قبله عامالً فيما بعده يف          ) ّ إال(  ما يلي    ىنوإن كان املستث  
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ب  ما ضـر :، وما ورد قُدر عاملٌ للثّاين، فتقدير   ، وهو ممتنع   ر األربع غري الصو 
إالّ عمراً زيد  :ضرب زيد .  

  

فـصل  ( قـال يف     ، حيثُ   إىل جواز التقدمي   ) صاحب املفتاح  (وذهب    
ما :   ويف الثّاين  ،  عمراً زيد  ما ضرب إالّ  : لك أن تقول يف األول       و" :  )القصر

 ملّـا اسـتلزم    والتأخريتقدميم وتؤخِّر، إالّ أنّ هذا ال     ، فتقدِّ  ضرب إالّ زيد عمراً   
 مال؛ ألنّ الـصفةَ    يف االستع  هرو، قَلَّ د   فِة قبل متامها على املوصوف     الص رقص

 ال   ضرب زيٍد، هي عمراً ما ضرب زيد إالّ:   يف قولنا   )عمرٍو( املقصورةَ على   
اً إالّ ما ضرب عمـر :   يف قولنا )زيٍد( ورةَ على    املقص  والصفةَ ، الضرب مطلقاً 

  . )١٧٥(  "و الضرب لعمٍرزيد هي
  

 إنّ حكمه جبـواز التقـدمي إنْ  " ):  صاحب املفتاح (قال احلديثي على    
وِده يف االستعمال فهو غريٍمتقي مسأُثبت بور  ،حتمل فإنّ ما ورد يف االستعمال ي

 وابن  )١٧٦ ( كما ذكره ابن احلاجب    ،مٍل مقدرٍ ين فيه معموالً لعا   أن يكون الثا  
د ثبت بغريه فال ب    أُ ، وإنْ   تثبت باحملتمالت  ، وأصولُ األبواب ال    )١٧٧( مالٍك

   .  "نظر فيهيمن بيانه ل
  

  ؟ فهل جيوز التقدمي يف إنما:  فإن قيل" : قال   
  ما( ال جيوز قطعاً يف     :  قلتإن(      ز يفووإنْ ج  )  ّمـا  ( ؛ ألنّ    )مـا وإال

        كـذا قـال     "  غري ملتِبسٍ   )ما وإالّ (   أصلٌ يف القصر؛ وألنّ التقدمي يف      )وإالّ
  .  )١٧٨ )( صاحب املفتاح (
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   قدمي يف    " :  وقال احلديثيالت ما( امتناعـ   يقتضي  )إن مـا  ( ه يف    امتناع  
  .  )١٧٩( "  واحٍدٍن؛ ليجري باب احلصر على سن)ّ وإال

مـن  [وقد تأملت ما وقع يف كالم ابِن احلاجـب          :  السبكي علي لقا  
إنّ احلصر فيهما   :  زيد عمراً ، وقوِله      ا ضرب أحد أحداً إالّ    م:  )١٨٠ (]قوله
 إالّ  وال مضروب ،   زيد  إالّ أنه ال ضارب  : ، والسابق إىل الفهم منه    )١٨١(معاً  

،  حـٍد إالّ عمـراً  ال ضارب إالّ زيد أل  :  عمرو، فلَم أجده كذلك، وإنما معناه     
، وقد ، وانتفت مضروبيةُ عمرٍو من غِري زيدٍ    زيٍد لغِري عمروٍ    غريِ فانتفت ضاربيةُ 
  ض يكون زيدرب  ه عمراً وغري ضربه زيد ه  ، وقد يكون عمرومـا  ، وغـريوإن 
ضروبيِة مطلقاً عن  غري     مل ا ياً عن غِري زيٍد، ونفْ    ِة مطلق ي الضارب ينفْ: يكون املعىن 

  ، فهـذان حـصران     ما وقع ضرب إالّ من زيٍد على عمروٍ       : إذا قلنا   ،   عمرٍو
   .بال إشكاٍل مطلقان
، وهو ضرب زيٍد      خاص ورد على املصدر واستثين منه شيءٌ      أنّ النفي    :  وسببه

ويف اآليـة  ،   كما ذكرناه يف اآلية الكرميـة ، لعمرٍو، فيبقى ما عداه على النفي   
 ﴾   إِلَّا مِن بعدِ مـا جـاءهم الْعِلْـم بغْيـاً بيـنهم      ﴿ :  االختالفاُألخرى اليت ينتفي فيها   

  )١٩: آل عمران(
 مسند إىل فاعٍل، فـال      أنّ الفعلَ :  ي الفعلِ ي املصدر ونفْ  والفرق بني نفْ    

 فينتفي  قهو مطلَ  ] ليس كذلك بل   لك املقيد، واملصدر   ذ ينتفي عن املفعول إالّ   [
  . ] الصورة املستثناةُ منه بقيودها[إالّ ، مطلقاً 
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وقفت على مـا  [ تذْكر فيه أنك  ـ أكرمك اهللا ـ   وقد جاءين كتابك  
ه يف إعراب  رقرقوله تعاىل  ]ت   :)   اهِإن اِظِرينن رحـاة اختلفـوا يف    )غَيوأنّ الن ،

  : )١٨٢( أمرين
النـاس إالّ   ] أ/١٣٢[رِمكْأَ:  ، حنو قولك    بعد املستثىن  وقوع احلال :   أحدمها
   .نيِمزيداً قاِئ

         خمشريان على الزيخ أبو حيا الش وهذه هي اليت اعترض      وهو اعتـراض ،
،   وارداً عليها، وجعلها حاالً مـستثناةً ؛ ألنّ الزخمشري جعل االستثناءَ ]ساقطٌ[

 حينئٍذ إالّ املستثىن فإنه مفـرغٌ        )إالّ(  بعد   ، فلم يقع  ]مستثناةٌ[فهي يف احلقيقة    
     غري منسحٍب عليه، فلذلك أورد عليـه أنّ         ، والشيخ فَهِِم أنّ االستثناءَ     للحال

)اِظِرينن رغَي (منه منه، وال صفةً للمستثين   ليس مستثىن وال مستثىن ،)١٨٣ .(  
   فيما   وقد أصبتذ     قلتع يخ بعضللش ٍر علـى ظـاهر كـالم     ، لكن

ـ  الشيخ، ومل يتأمِل) ال تدخلُوا (إنه حالٌ من   :  الزخمشري ملّا قال   ،  ه بقيةَ كالِم
 ناظرين إالّ أنْ  ال تدخلوا غري: هدإنّ مرا: لى ذلك ألمكن أن يقال فلو اقتصر ع  

أمـاّ  ، و  ذْنِإل با مشروطٌ  ناظرين أنّ دخولَهم غري  :  ، ويكون املعىن   يؤذن لكم 
، فلو أراد    ر احلالُ خِّم املستثىن وأُ  دِّ، ثّم قُ   ولَىناظرين فممنوع مطلقاً بطريق األَ    

  . )١٨٤( هذا كان إيراد الشيخ متجهاً من جهة النحو
  

ـ     ـ  أكرمثّ قلت وكأنك أردت الثّاينَ مـن األمـرين   :   الثّاينمك اهللا 
، وقد قدمت أنـي مل       ناء شيئني ، وذكرت استث    فيهما ]النحاة[ِن اختلف   يللّذَا

أظفر بصريح نقٍْل يف املسألة، والذي يظهر أنه ال جيوز بال خـالٍف ، كمـا ال                 
ا لفعٍل واحٍد ال يتعدى     ال مفعوالن م  ) ١٨٥( ]و[يكون فاعالن لفعٍل واحٍد،     
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من مـستثىن واحـٍد بـأداٍة       [، كذلك ال يكون مستثنيان        من واحدٍ  رإىل أكث 
 ياملتعدِّ) استثىن ( : ؛ ألنها كقولك  من مستثىن منهما بأداٍة واحدٍة، وال]واحدٍة

 لـذلك ، و  ولَىإىل واحٍد، فكما ال جيوز يف الفعل ال جيوز يف احلرف بطريق األَ            
  . شبهه  و )أعطىباب ( اتفقوا على ذلك ومل يتكلّموا فيه يف غري 

وما [،    جديرةٌ باملنع  ، وهي  إنه ال يكاد يظهر هلا مانع صناعي      :  وقولُك  
خص   ) ١٨٦( ]املانعأحداً شيئاً إالّ عمراً دانقاً: من قول الش ما  ما أعطيت؟ وإن

 ينبغي منهما بعمٍل واحٍد، إالّ عمراً زيداًَ   : ثِْل ذلك يف مِ   عإذا كان العاملُ يطلب   ،
             الـشبه ، ومل يذكر ابـن مالـٍك حجـةً إالّ       أما إذا طلبهما جبهتني فليس ميتنع     

  .  ) ١٨٧ (بالعطف 
ـ ما ضرب زيد عمـراً وب     :  وحنن نقول يف العطف باجلواز يف مثل         ر كْ
  . ً  أحداً شيئاً إالّ زيداً دانقاما أعطيت:  فنظريه  قطعاً، خالداً

 ، وقد تقدم الكالم فهمت ما قلته قدو) ١٨٨(، وصرح ابن مالٍك مبنعه  
  . فايةٌ وجواب إن شاء اهللا  مبا فيه ِك]فيه[

  .، واهللا أعلم  ، بل هي جائزةٌ وهو ممنوع إنّ اآليةَ نظريه ممنوع:  وقولُك
ني ومخسني وسبعمائة بظاهر نتكتبه يف ثالث عشر مجادى األوىل سنة اث

واحلمد ف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  املؤلِّه خبطّ ما وجدتاحملروسة، هذا صورةُدمشق 
هللا وحهد  ،وصلّى اهللا على سيوسلّم وصحبِه وآلِهحمٍددنا م  .  
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   والتعليقاتيشاحلوا
  

 الوايف ، و٤٥٥-٤١٧ /٣أعيان العصر :  على   السبكي الدين   تقياعتمدت يف ترمجة     .١
، ٣٣٨-١٣٩ /١٠ طبقـات الـشافعية الكـربى        و،  ١٧٥-١٦٦ /٢١بالوفيات  

، ٧٥ /٢ اإلسـنوي    ، وطبقات ١٦٨ /٤، وذيول العرب    ١٧٠٥ /٤تذكرة احلفاظ   و
-٣/١٣٤  الدرر الكامنـة  ، و ٥٥١ /١وغاية النهاية    ،٢٦٤ /١٤والبداية والنهاية   

 /٢ الوعـاة وبغية   ،٢٧٧ /١، وحسن احملاضرة    ٣١٨ /١٠، والنجوم الزاهرة    ١٤٢
، وشـذرات   ٤٢٠-٤١٦ /١، وطبقات املفـسرين     ٥٢١ ، وطبقات احلفاظ  ١٧٦

، ١٠٣٧ -١٠٣٣ /٢الفهارس  ، وفهرس   ٤٦٧ /١، والبدر الطالع    ٦/١٨٠الذهب  
-٣٦٣ /٢، ومفتـاح الـسعادة      ٦٧٥، وكشف الظنون    ٧٢٠ /١وهدية العارفني   

  .١٢٧ /٧، ومعجم املؤلّفني ٣٠٢ /٤، واألعالم ٣٦٦
 /١٠ طبقات الشافعية ، و ١٦٦ /٢١، و الوايف بالوفيات   ٤١٧ /٣أعيان العصر    :ينظر .٢

 /٢ الوعـاة بغيـة  ، و٢٧٧ /١، وحسن احملاضـرة  ١٣٤ /٣ الدرر الكامنة، و ١٣٩
 .٣٦٣ /٢، ومفتاح السعادة ١٧٦

 /٣ الدرر الكامنة و ،٧٥ /٢، وطبقات اإلسنوي    ١٤٤ /١٠ طبقات الشافعية : ينظر .٣
 . ٤١٦ /١، وطبقات املفسرين ٣١٩ /١٠والنجوم الزاهرة ، ١٣٤

 .٤٢٣ /٣وأعيان العصر ، ١٦٧ /٢١الوايف بالوفيات : ينظر .٤
 .٣٦٥ /٢تاح السعادة ، ومف١٤٤ /١٠ طبقات الشافعية: ينظر .٥
 .١٤٥/ ١٠طبقات الشافعية : ينظر .٦
/ ٢١الوايف بالوفيات   و ،٤٢٤/ ٣وأعيان العصر    ،١٤٥/ ١٠طبقات الشافعية   : ينظر .٧

١٦٧ ، ٧٥/ ٢وطبقات اإلسنوي.  
،   بتـصرفٍ  ١٤٧ -١٤٤ /١٠ طبقات الـشافعية  ، و ٤٢٣ /٣أعيان العصر   : ينظر .٨

 ٧٥ /٢وطبقات اإلسنوي . 
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 /٦، وشـذرات الـذهب      ٣٩٦ /٢ الدرر الكامنة ، و ١٣١ /٣عصر  أعيان ال : ينظر .٩
١١٠. 

، ٢/٦٥، وغاية النهايـة     ٢٥٠ /٤، وأعيان العصر    ١٤٦ /٢الوايف بالوفيات   : ينظر   .١٠
 .٩/٢٦٦والنجوم الزاهرة 

 .١/٢١٧، وغاية النهاية ٢/١٩ الدرر الكامنة، و٢/١٩٩أعيان العصر : ينظر  .١١
 .٢/٣٩٩ الدرر الكامنة، و٣/١٣٨العصر  وأعيان، ١٩/٩٥الوايف بالوفيات : ينظر  .١٢
 /١ الـدرر الكامنـة   ، و ٣٢٤ /١، وأعيان العصر    ١٧٧ /٥ طبقات الشافعية : ينظر .١٣

 .٩/٢١٣ والنجوم الزاهرة ،٢٨٤
 /٣ الـدرر الكامنـة   ، و ٤٨٣ /٣، وأعيان العصر    ٤٥٣ /٢١الوايف بالوفيات   : ينظر .١٤

 .١٠/٣٣٩ طبقات الشافعية، و١٠١
، ٤٧٢ /١، وغاية النهايـة     ٤١٧ /٢ الدرر الكامنة ، و ١٧٥ /٣أعيان العصر   : ينظر .١٥

 .١٠/١٠٢ طبقات الشافعيةو
 .٢٢١ /٩، والنجوم الزاهرة ٣٤٧ /٤ الدرر الكامنة، و٤١٦ /٥أعيان العصر : ينظر .١٦
 .٢٠٣ /٣ الدرر الكامنة، و٧١٤ /٣العصر أعيان : ينظر .١٧
 .٢٦٢ /٤ نةالدرر الكام، و٢٦٩ /٥، وأعيان العصر ٥٤ /٥الوايف بالوفيات : ينظر .١٨
، ١/٢٨٠، وبغية الوعـاة     ٣١ /٦ طبقات الشافعية ، و ٣٠٢ /٤ الدرر الكامنة : ينظر .١٩

 .٢٨٨ /٢والبدر الطالع 
 الـدرر الكامنـة   ، و ١/٣٤٥، وأعيـان العـصر      ٢٣ /٩ طبقات الـشافعية  : ينظر .٢٠

 .٦/١٩،وشذرات الذهب ١/٢٧٣
 . ٣/٤٢٤أعيان العصر : ينظر .٢١
 . ٦/١٣٦، وشذرات الذهب ٤/٤٥٧ منةالدرر الكا، و٥/٦٤٤أعيان العصر : ينظر .٢٢
، ٣/٣٣٦ الدرر الكامنـة ، و٢/١٦٣، والوايف بالوفيات    ٤/٤٨٨أعيان العصر   : ينظر .٢٣

 . ٢/٧١وغاية النهاية 
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، ٣/٢٣٧ الدرر الكامنـة  ، و ٤/٤٩، وأعيان العصر    ٢٤/١٦١الوايف بالوفيات : ينظر .٢٤
 .٦/١٢٢وشذرات الذهب 

، ٢/٧٤، وطبقات اإلسنوي    ٤/٥١٩، وأعيان العصر    ٣/٢٨٤الوايف بالوفيات   : ينظر .٢٥
، وحـسن   ٦/١٤١، وشذرات الـذهب     ٤/٢٥ الدرر الكامنة ، و ٢٤١وذيول العرب   

 .  ١/٣٥٨اضرة احمل
 . ١/١٠٨ الدرر الكامنة، و١/١٧٥، وأعيان العصر ٦/٢٦٠الوايف بالوفيات : ينظر .٢٦
، ١١/١١٤والنجوم الزاهرة    ،٧/٢٤٢، واملنهل الصايف    ٢/٤٦٣ الدرر الكامنة : ينظر .٢٧

 . ١/٤٢٥والبدر الطالع  ،٦/٢٢٣ذرات الذهب وش
 .٧/١٢٦وشذرات الذهب  ، ١٠/٨٦مع ، والضوء الال١/٢٧٣ الوعاةبغية : ينظر .٢٨
، ٥/٢٤١، واملنهل الـصايف   ١١/١٩، والنجوم الزاهرة    ٢/٢٧٦ الدرر الكامنة : ينظر .٢٩

 .٦/٢٠٠وشذرات الذهب 
 .٥/١٨٩، واملنهل الصايف ٢/١٧٠ الدرر الكامنة: ينظر .٣٠
 .٦/٢٥٣وشذرات الذهب  ،١/١٥٢ الوعاة، وبغية ٤/١٠٩ درر الكامنةال: ينظر .٣١
، ١١/١٢١، والنجوم الزاهـرة     ١/٣٤٢ الوعاة، وبغية   ١/٢٢٤ الدرر الكامنة : ينظر .٣٢

 . ١/٨١، والبدر الطالع ٦/٢٢٦وشذرات الذهب  ،١/٤٠٨ واملنهل الصايف
، ٢/٦١ الدرر الكامنـة   و ،٩/٤١١ طبقات الشافعية ، و ٢/٢٧٣أعيان العصر   : ينظر .٣٣

 .٦/١٧٧، وشذرات الذهب ٢٩٦، وذيول العرب ٥/١٦٦واملنهل الصايف 
 ،١/٢٨٢اضرة  ، وحسن احمل  ١١/١٠٨، والنجوم الزاهرة    ٣/٣٩ الدرر الكامنة : ينظر .٣٤

 .٦/٢٢١وشذرات الذهب 
، ١٢/١٧٥، والنجوم الزاهرة    ٧/١٦١ملنهل الصايف   ا، و ٢/٤٣١ الدرر الكامنة : ينظر .٣٥

 .٦/٣٥٩وشذرات الذهب 
 .٧/٥٦وشذرات الذهب  ،٧/٢٤٥واملنهل الصايف  ،١٣/٣٤ الزاهرة النجوم: ينظر .٣٦
، واملنهل  ١/١٣٥ الدرر الكامنة ، و ١/٥٥١غاية النهاية   :   تالميذه يف -أيضاً -ينظر   .٣٧

 .٢/١٠٣٥، وفهرس الفهارس ١١/٢١٦، والنجوم الزاهرة ١/٢٩١الصايف 
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 .١٤٨ ، ١٠/١٤٧ طبقات الشافعية: ينظر .٣٨
 . ٤٢٠ ، ٣/٤١٩أعيان العصر : ينظر .٣٩
 .٧٥ /٢سنوي لإل طبقات الشافعية: ينظر .٤٠
 .٢/١٧٧، وبغية الوعاة ٣/١٣٥ الدرر الكامنة: ينظر .٤١
 . ١/٥٥١غاية النهاية : ينظر .٤٢
  .١٩٧، ١٩٦، ١٩٥ ، ١٠/١٩٤ طبقات الشافعية: ينظر .٤٣
 . ١٩٨ /١٠طبقات الشافعية : ينظر .٤٤
 .١٩٩، ١٩٨ /١٠ طبقات الشافعية: ينظر .٤٥
 .١٠/١٦٩ طبقات الشافعية، و٣/٤٢٤ أعيان العصر: ينظر .٤٦
     .١٠/١٦٨ طبقـات الـشافعية   و،  ٤٢٦-٤٢٤ ،   ٣/٤٢١أعيـان العـصر     : ينظر .٤٧

 .١/٤١٧، وطبقات املفسرين ٢/١٧٧ الوعاة، وبغية ٣/١٣٥ الدرر الكامنة: وانظر 
٤٨. ف  للتعر فات  على مصنالدين   تقي بكية     :ينظر)  رمحه اهللا  ( السطبقـات الـشافعي 

، ٢١/١٦٧، والوايف بالوفيـات     ٤٣٤-٣/٤٢٩، وأعيان العصر     ٣١٥ -١٠/٣٠٧
، ١/٤١٩رين  ، وطبقـات املفـس    ٢/١٧٧ الوعاة، وبغية   ١/٢٧٨وحسن احملاضرة   
 .١٢٧ /٧، ومعجم املؤلفني ٤/٣٠٢، واألعالم ١/٧٢١وهدية العارفني 

 .هـ ١٤٠٦ ، ١نشر بتحقيق الدكتور مجال خميمر، ط .٤٩
 .٢٨٠ـ ٢٧٧ /١٠ طبقات الشافعيةيف  صرةًخمت تاج الدين السبكي أوردها .٥٠
 .١٩٠ـ ١٠/١٨٦ طبقات الشافعيةوردت األرجوزة بتمامها يف  .٥١
 .منه نسختان يف مكتبة عارف حكمت .٥٢
 .١٨٣ /٧، ونشر يف األشباه والنظائر عارف حكمتمكتبة  يف منه نسخةٌ .٥٣
 .١٦١ /٧  والنظائرواألشباه،  ٣٢٣  ـ٢/٣٢٠رت هذه املسألة يف الفتاوى نش .٥٤
 .١٧١ /٧  والنظائراألشباهنشر يف ، و عارف حكمتمكتبة  يف منه نسخةٌ .٥٥
 وهو يف الفقـه  ٤٢٧ /٢، وقد نشر يف الفتاوى  عارف حكمتمكتبة  يف  منه نسخةٌ  .٥٦

 . والنحو
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 .٢٣٨  ـ٢٣٢ /١نشرت هذه الرسالة يف الفتاوى  .٥٧
 . ٢٥٥  ـ٢٣٩ /١نشرت هذه الرسالة يف الفتاوى  .٥٨
 .ف حكمتعارمكتبة منها نسختان يف  .٥٩
...) اهم واألن لْاِحل (رسالة   ل  اُألوىل وهي النواة ت ،   عارف حكم مكتبة   يف   منها نسخةٌ  .٦٠

  . مجال خميمر .  وقد حقّقها د
 . ٣١٦، ٣١٥ /١٠ طبقات الشافعية :ينظر .٦١

، والبداية والنهاية   ٧٦ /٢إلسنوي   الشافعية ل  ، وطبقات ١٦٨ /٤ ذيول العرب    :نظروا
 .١/٢٧٩وحسن احملاضرة  ،٢٦٤ /١٤

 . ٣١٢ /١٠:ينظر .٦٢
 . ٣/٤٣٠ :ينظر .٦٣
 .١٠٢ـ  ٩٥ /١ :ينظر .٦٤
 . ، مراجعة الدكتور فايز ترحيين١٦٣ـ  ١٥٣ /٤ :ينظر .٦٥
 . وانظر ما قبلها وما بعدها  ،٢٤٥ /١١ روح املعاين :ينظر .٦٦
 ،  ٧٢١ /١، وهدية العارفني  ٦٧٥ ، وكشف الظنون  ٢٧٨ /١ حسن احملاضرة    :ينظر .٦٧

، علماً بأنـه أورد أبيـات   ٢٠٠/ ٧األشباه والنظائر وهو ما اعتمده مكرم يف حتقيق    
ه مل يتنبه لعنوان الرسالة، ) احللم واألناه : (  وفيهاالصفديإالّ أن .  

 .٢٤٤/ ١١وروح املعاين ،٩/١٣٨ الدر املصون: ، وانظر٣/٢٤٤الكشاف : ينظر .٦٨
وروح   ، ٩/١٣٨،١٣٩الـدر املـصون     : ، وانظـر  ٢٣٧/ ٧البحر احملـيط    : ينظر .٦٩

 .٢٤٣/ ١١املعاين
 .٢٤٣/ ١١روح املعاين  :، وانظر٤٤: النص احملقّق ص : ينظر .٧٠
وروح   ، ٩/١٣٨،١٣٩الـدر املـصون     : ، وانظـر  ٢٣٧/ ٧البحر احملـيط    : ينظر .٧١

 .٢٤٤/ ١١املعاين
 .٢٤٤ /١١روح املعاين : ينظر .٧٢
 . ٢٩٠ /١الكشاف : ينظر .٧٣
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 . ٧١ /٤الدر املصون : ، وانظر٣٣٦/ ٣البحر احمليط : ينظر .٧٤
 .١٧٢/ ٤لكشاف ا: ينظر .٧٥
 . ٦٢٦ /١٠الدر املصون : ، وانظر٣٩٣ /٨البحر احمليط : ينظر .٧٦
 .١/٢٣٩ ، ومهع اهلوامع ٣٢٢/ ٥البحر احمليط   وهو يف،١١٢لتأبط شراً يف ديوانه  .٧٧
  ، ٣٢٢/ ٥البحـر احملـيط      يف ، وهو ٢/٢١٤أليب ذُؤيٍب اهلذيلّ يف ديوان اهلذليني        .٧٨

  .٣٣٨مغين اللبيب و
 . ٣٣٨مغين اللبيب : ، وانظر٣٢٢ /٥ط البحر احملي: ينظر .٧٩
 . ٣٨٢ /٥الدر املصون : ، وانظر٥٨٣ /١التبيان : ينظر .٨٠
 .١٢٥٢/ ٢التبيان : ينظر .٨١
 /١٠الـدر املـصون    ( يف    فقد ذهب   احلليب منيالسوأما  ،  ١٢٦١ /٢التبيان  : ينظر .٨٢

تنوب )  أنْ (إالّ وقت مشيئته ال على أنّ       : ، مبعىن  إالّ أن يشاء   ":قوله إىل أنّ    )٥٥٩
       .  "عن الزمان بل على حذف مضاٍف

 .٥٩٦،  ٥٦٩ /٤، ٣٣٣، ٢/١٨٠، ٧٧٨، ٧٠٩ /١الفريد : ينظر .٨٣
 . ٢٩٧ /٢تفسري أيب السعود : ينظر  .٨٤
 . ٢٣٧ /٧، ٣٣٦ /٣البحر احمليط : ينظر .٨٥
 . ٥/٢٠الدر املصون  ، و٢٥/ ٢الكشاف : نظر، وا١٧٤ /٤ البحر احمليط :ينظر .٨٦
 . ٢١٢ /٣البحر احمليط : ينظر  .٨٧
 .٢٦٦ /٢الكشاف :  ، وانظر ٣٢٢/ ٥ البحر احمليط: ينظر .٨٨
 .٢٤٤/ ١١وروح املعاين ،٩/١٣٨ الدر املصون: ، وانظر٣/٢٤٤الكشاف : ينظر .٨٩
 .٣/١٦٨ األشباه والنظائر: ، وانظر ٢٣٧/ ٧البحر احمليط : ينظر .٩٠
 .١٣٩ /٩ الدر املصون: وانظر ، ٢٣٧/ ٧البحر احمليط  :ينظر .٩١
/ ١١وروح املعـاين   ،١٣٩/ ٩الدر املـصون    : ، وانظر ٢٣٧/ ٧ط  البحر احملي : ينظر .٩٢

٢٤٤. 
 . ٤٥: النص احملقّق ص : ينظر .٩٣
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 . ٤٧: النص احملقّق ص : ينظر .٩٤
، وتعليـق    ١/٥٠٩ ، وشفاء العليل     ٥٨٢/ ١، وانظر املساعد    ١٠٥التسهيل  : ينظر .٩٥

 ٣/١٦٨  والنظائر ، واألشباه٦/٩٩الفرائد 
 . ٣٠٤ /٢  :ينظر .٩٦
، وشـرح الكافيـة      ٣٦٨ /١ اإليضاح يف شرح املفصل       :هور يف مذهب اجلم ينظر .٩٧

، وابـن  ٣٣٧، ٣٣٤، ٢/٢٧٠، وشرح التـسهيل     ٧٤٢،  ٧٤١،  ٧٠٩ /٢الشافية  
، ١٠٧ /٢ملقاصد  وتوضيح ا  ،٢٣٧،  ٢٣٥ /١ ، وشرح الكافية للرضي   ٣٢٢الناظم  
 . ٢٠٦ /١، وحاشية اخلضري ٢/١٥٠مشوين ، واأل١/٢٢٣واهلمع 

 . ٤٧٠، ١٣٦ /٤، ٣٣٣، ٢٦٧ /٣، ٥٢٨ /١البحر احمليط : ينظر .٩٨
 . ٣٢٢ /٥، ٢٤٥ /٢البحر احمليط : ينظر .٩٩

  .٢٤١، ٢٣٧ / ٧، والبحر احمليط ٢٤٦، ٢٤٤ / ٣الكشاف : ينظر .١٠٠
  .٢٣٧ / ٧ ، والبحر احمليط ٢٤٤ / ٣الكشاف : ينظر .١٠١
  .١/٥٧٠، واملساعد ٣/١٥٢٠االرتشاف: ، وانظر٢٨٣/ ١األصول: ينظر .١٠٢
 . ٢٩٢ /٢شرح التسهيل :  ينظر .١٠٣
  ،  أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل    ، و ١٥٤ االستغناء للقرايفّ    : ينظر رأي األخفش يف    .١٠٤
  .٣/١٧٥، واألشباه والنظائر  ٥٧١ /١واملساعد  ،٣/١٥٢٠االرتشاف و
، منها نسخةٌ يف مكتبة عارف  )مسألة يف االستثناء حنوية يف آيٍة كرميٍة        :( ينظر رسالة  .١٠٥

 .مجال خميمر . ، حقّقها د  ٢٧٢/٨٠حكمت يف ورقٍة ونصف، ضمن اموع 
 ،   أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل    ، و ١٥٤االستغناء للقرايفّ    :ينظر رأي الفارسي يف      .١٠٦

 .٣/١٧٤ ، واألشباه والنظائر ١/٥٧١واملساعد  ،٣/١٥٢٠واالرتشاف 
   شـرح التـسهيل    و ،٢٨٣/ ١األصول : ، وانظر  أ ٣٤ /٣التذييل والتكميل   : ينظر .١٠٧
  .٢٢٦/ ١، واهلمع  ١/٥٧٠واملساعد  ،٣/١٥٢٠، واالرتشاف ٢٩٢/ ٢
 . ١٣٨ /٩الدر املصون و، ٢٤٤ /٣الكشاف : ينظر .١٠٨
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وروح  ،١٦٨/ ٣األشـباه والنظـائر     : ، وانظـر   ٢٣٧/ ٧البحر احملـيط    : ينظر .١٠٩
 .٢٤٤/ ١١املعاين

 . ٢٩٢ /٢شرح التسهيل ، و١٠٣التسهيل  :ينظر .١١٠
  . ١/٢٢٦ع اهلم: ، وانظر٢٩٢ /٢، وشرح التسهيل ٢٨٣ /١صول األ: ينظر .١١١
 . ١٣٨ /٩الدر املصون و، ٢٣٧ /٧البحر احمليط : ينظر .١١٢
 . ٤٦، ٤٥: النص احملقّق ص : ينظر .١١٣
 لـسبكي يف املـسألة نفـسها    الدين اتقيل  من رسالةٍ  التنصيص نقلته  يتمابني عالم  .١١٤

 يف مكتبـة عـارف      منها نسخةٌ ،  )مسألة يف االستثناء حنوية يف آيٍة كرميٍة        : ( بعنوان
 .مجال خميمر . ، حقّقها د  ٢٧٢/٨٠ ونصف، ضمن اموع  ورقٍة يفحكمت

 . ٢٤٦ /٣الكشاف : ينظر  .١١٥
 . ٢٤١ /٧البحر احمليط : ينظر .١١٦
 . ١٤٦ /٢البحر احمليط : ينظر  .١١٧
 . ١٤٧ /٢البحر احمليط : ينظر .١١٨
 . ٥ /٣البحر احمليط : ينظر .١١٩
 . ٨٣ /٦البحر احمليط : ينظر .١٢٠
١٢١.    ٢٤٣ /١١روح املعاين  (يف  قال األلوسي ( " : غٌبتقدير باء املصاحبة استثناٌء مفـر 

ل إالّ حال كونكم مصحوبني     ال تدخلوها يف حاٍل من األحوا     : من أعم األحوال، أي   
 ." باإلذن 

١٢٢.    ٢/١٠٦٠التبيان ( يف قال أبو البقاء العكربي ) " : (  ذَنَ لَكُـمؤهـو يف  ) ِإلَّا أَنْ ي 
لى احلال من   بالنصب ع )  ريغَ (و... ،   كم ل ال تدخلوا إالّ مأذوناً   : موضع احلال، أي  

 .٤٨ /٤ الفريد يف إعراب القرآن ايد  :وانظر.  ) "وا لُخدت( الفاعل يف 
١٢٣.  ل الدماميينواحتـاد     الكالم يف مسألة جواز تعدد احلال مع احتـاد عاملـها           فص ، 

ها، حذفها، واختالف العامل فيها ويف صـاحب      و أو تعدده وإضمار عاملها،      صاحبها،
 : مسألتنييف جواز التعدد يكون وذكر أنّ
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جاء زيـد راكبـاً     : ( أن يتعدد احلال ويتحد عاملها وصاحبها، وذلك حنو       : األوىل  
،   منعها وتبعه ابن عصفور ومجاعـة      ، وهذه املسألة فيها خالف، فالفارسي     ) مسرعاً

وغريه أجازاها وتبعهما ابن مالٍكواألخفش وابن جين  .  
أن يتعدد احلال ويتعدد صاحبها، ويتحد العامل وهـو لـيس اسـم             :  نيةاملسألة الثا 
، وكذا إذا كـان       باتفاقٍ ، فهذا جائز  ) لقيت زيداً مصعداً منحدراً    : (، حنو  تفضيل
هذا بسراً    : ( ، حنو   تفضيلٍ اسم منه رطباً أطيب  ( ـه   ، وإن كان فيه ضعفما إالّ أن

  . ٢٢٥ ـ ٢٢٣ / ٦ تعليق الفرائد : ينظر.  ، فجاز لذلك يف قوة مصدرين
فال )  ِإلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم    (وأما قوله    ) : " ٢٣٧ /٧البحر احمليط   ( قال أبو حيان يف      .١٢٤

ه يكون التقدير  كون ظرفاً ن أن ي  يتعي؛ ألن  :ؤذن لكم ،إالّ بأن ية فتكون الباء للسببي ،
:  ، أو للحـال، أي     ) ٥٧ :األعراف  ( ﴾ راِت فَأَخرجنا ِبِه ِمن كُلِّ الثَّم     ﴿: كقوله

 . " مصحوبني باإلذن
تقـدير بـاء   بان كونه   و حي بجوز أ   ) : "٢٤٣/ ١١روح املعاين   ( قال األلوسي يف    

ةالسببي     من األسـباب   ال تدخلوها بسببٍ  :  األسباب، أي  ، فيكون االستثناء من أعم  
  .  "إالّ بسبب اإلذن 

 .٣/٢٤٤الكشاف : ينظر .١٢٥
  مـن  استثناٌءه إىل أنذهب الزخمشري ) : " ١١/٢٤٤روح املعاين  (  يف    األلوسي قال
   . "ؤذن لكم وقات إالّ  وقت أن ي من األتدخلوها يف وقٍتال :  األوقات، أي أعمِّ
 . ١٣٨ /٩ الدر املصون  :، وانظر٢٣٧ /٧البحر احمليط : ينظر .١٢٦

،  ان على الزخمشري   حي راض أيب اعت ) ٢٤٤/ ١١روح املعاين   (  يف   رد األلوسي  وقد
حاة يف املسألة، نعـم إنـه        قولني للن  ال خيفى أنّ القول باالختصاص أحد      و ": فقال  

يف العربي إمام ةاألشهر، والزخمشريخالفة عترض عليه مبثل هذه امل ال ي" .         
١٢٧.  ٣/٢٤٤الكشاف  (  يف   قال الزخمشري " : ( )   ذَنَ لَكُمؤىن الظروف،  يف مع  ) أَنْ ي

  .) " ال تدخلُوا ( من حالٌ)  غَير ناِظِرين (وقت أن يؤذن لكم، و: تقديره 
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 غٌ مفر ستثناٌءا)  ِإلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم     ( ) : "٢٩٧/ ٤فتح القدير   ( قال الشوكاينّ يف     .١٢٨
وناً إالّ يف حال كونكم مأذ    من األحوال   ال تدخلوها يف حاٍل     : أي   من أعم األحوال،  

وبـرتع  أ؛  إالً مـصحوبني بـاإلذن    : ، وهو يف موضع نصٍب على احلال، أي          لكم
إالّ وقـت أن  : رفيـة، أي   ؛ أو منصوب على الظ     ؤذن لكم إالّ بأن ي  : اخلافض، أي   

انتو ؤذن لكم ،يصاب)  اِظِرينن راه غَيعلى احلال)  ِإن   ".  
  .١١٢ /٧تفسري أيب السعود  ، و٤٨/ ٤الفريد يف إعراب القرآن ايد :     وانظر 

 رةَ املقـد  احلالَأنّ   ) ٢٣٠-٢٢٨شرح كتاب احلدود يف النحو      ( بين الفاكهي يف     .١٢٩
  نة، واحلال املبينة تنقسم حبسب الزمان إىل مخسة أقـسامٍ هي إحدى أقسام احلال املبي :

هـي الـيت   :  ةراحلال املقد و ،ةرقدوم ، ةئَوطِّة، وم دتعدِّة، وم لَِخداتة، وم ناِرقَ م حالٌ
ـ مان حصول مضموا متأخراً يف اخلارج عن حصول مـضمون ع       ويك        :ها، حنـو  ل
 ) اِلِدينا خلُوهخاخللود ال يكون مقارناً للدخول، وكـذا       إذِ ؛) ٧٣ :الزمر ( ) فَاد :    
 بيتـاً يف حـال    يكـون   اجلبل ال   إذِ ؛ ) ٧٤: ألعراف ا ( ) وتنِحتونَ الِْجبالَ بيوتاً  ( 
حتالن .  

هي أن  " : ، فقال    ) ٢/٢١١الكليات  (   يف ة احلال املقدر   أبو البقاء الكفوي   وعرف
 حني وقع الفعل، حنو     موجودةٍ تكون غري   ) : اِلِدينا خلُوهخ٧٣ :الزمـر  ( ) فَاد (  ،

ة  وهي املستقبلي . "  
ـ ٤٤٥ /١م املفصل املعج، و١٧٧/ ٣األشباه والنظائر   :وانظر  ـ أيضاً ، ومساها 

  .  ةراحلال املنتظَ
 على احلال،   منصوبةً)  ينِراِظ ن ريغَ (كون   أن ت  إىل جواز   من النحويني  ذهب مجاعةٌ  .١٣٠

 جـائز ، وهذا ) لكم (، وصاحب احلال هو الضمري ارور يف ) نذَيؤ (والعامل فيها  
من جهة الصناعة النه، ةحويمم إالّ أن من جهة املعىن، وهو تنع نه ما بيبكيالس . 

، وتفـسري أيب  ٤٨ /٤، والفريـد    ٢/١٠٦٠والتبيان،  ٩٤ /١٣ احملرر الوجيز     :ينظر
  .٢٩٧ /٤، وفتح القدير ١١٢ /٧السعود 
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          ، والـدر املـصون    ٢٣٧ /٧ البحـر احملـيط       :، وانظر ٣/٢٤٤الكشاف  : ينظر .١٣١
١٣٨ /٩. 
، واالرتـشاف   ٢٩٢ /٢، وشرح التـسهيل     ٢٨٣ /١ األصول    :املسألة يف  تنظر .١٣٢
 . ٦/٦١، وتعليق الفرائد ١/٥٦٩، واملساعد ٣/١٥٢٠
 يف هذه اآلية هو مـذهب    يف ختريج االستثناء   السبكي  الوجه اإلعرايب الذي اختاره    .١٣٣

  . العكربي وغريه 
  . ٥٥٤ ، ٤٤٨ /١الفريد  :وانظر، ٢/١٠٦٠التبيان : ينظر     

   ه أبو حياوقد رد  والـدر  ٤٢٧، ٢/١٤٦ البحر احملـيط   :، ينظر ن والسمني احلليب ،
  .٣/٩٠، و٢/٣٧٧املصون 

 : غ يف االستثناء املفرقال ابن مالٍك .١٣٤
 ابقغْ سفرإالّ (وإنْ ي  (كَما لَِو      ملَـا يكن بعد) ِّدما)  االع  

   لعامل السابق علـى غ افروإن ي : يعين   ) : " ٢٩٩شرح األلفية   (  يف   قال ابن الناظم  
من ذكر املستثىن منه للعمل فيها بعدها بطل عملها فيه، وأُعرب مبا يقتـضيه              )  إالّ (

  . ذلك العامل
ـ    : قال  واألمر كما    بعد النفي، أو شبهه أن يحـذف     )  إالّ( فإنه جيوز يف االستثناء ب

، ألنه قـد    ) إالّ (املستثىن منه، ويقام املستثىن مقامه، فيعرب مبا كان يعرب به دون            
       شـرح الكافيـة الـشافية       :نظراو    "صار خلفاً عن املستثىن منه، وأُعطي إعرابه      

  .١٨٢ /٢، وضياء السالك  ٥٤٨ /١قيل عشرح ابن  ، و٧٠٧/ ٢
١٣٥. ٤٢٧ ، ١٤٦ /٢ البحر احمليط  يفانهذا مذهب أيب حي. 
 .٢٩٢ /٢شرح التسهيل   :ينظر، و١٠٣لتسهيل ا يف  قول ابن مالٍكهذا .١٣٦
 فيما بعدها    إالّ لال يعمل ما قب    ) : " ١٦٨/ ٣األشباه والنظائر   ( قال السيوطي يف     .١٣٧

ما قام إالّ زيـداً     : ما قام إالّ زيد ، أو مستثىن منه ، حنو         : إالّ أن يكون مستثىن ، حنو     
 ، ٥٨٢/ ١املـساعد  : وانظـر " . ما قام إالّ زيد فاضـلٌ   : أحد ، أو تابعاً له ، حنو      

  .٩٩/ ٦ ، وتعليق الفرائد ٥٠٩/ ١لعليل وشفاء ا
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١٣٨.   ا أنّ االستثناء وقع على الوقـت     ): " ٢٣٧/ ٧البحر احمليط    ( يف   انقال أبو حيوأم
يف االسـتثناء إالّ  )  إالّ (واحلال معاً، فال جيوز على مذهب اجلمهور، وال يقع بعـد            

 ذلـك يف    والكسائياملستثىن، أو املستثىن منه، أو صفة املستثىن منه؛ وأجاز األخفش           
، فيجـوز مـا قالـه       )  اجلمعة راحلني عنا    إالّ يوم  ما ذهب القوم   : (احلال، أجازا   

٢٤٤ /١١، وروح املعاين ١٣٩ /٩ املصون الدر  : وانظر"  يف احلال الزخمشري . 
على ذلـك   ، و  يعمل ما قبله فيما بعده     من جهة الصناعة   غأنّ االستثناء املفر   : أي .١٣٩

: ق بالظرف واحلال، فكأنه قال       هو املصدر املتعلِّ    : يف اآلية   يف احلقيقة  املستثىنيكون  
ها يعمل فيها الفعل كلُّف ،غير ناظرين إناه  ،  وقت أن يؤذن لكم     ال تدخلوا إالّ دخوالً     

جموعهـا  ، وهي من جهة املعىن كالشيء الواحد؛ ألنها مب         من جهة الصناعة   املفرغ
من املصدر الذي تضم نه الفعل املنفي بعض .  

، ٥٦٩ /١، واملـساعد    ١٥٢٠ /٣ واالرتـشاف    ٢٩٢ /٢شرح التسهيل   : ينظر .١٤٠
 .٦٢ /٦وتعليق الفرائد 

١٤١.   فحـالٌ )  غري نـاظرين  (ومعىن  ) : " ٢٣٧/ ٧البحر احمليط   (  يف   انقال أبو حي  ،
ــديره  ــذوف، تق ــه حم ــل في ــو:  والعام ــاظرين ادخل ــري ن ــاإلذن غ                        ."ا ب

 .٢٤٥ /١١، وروح املعاين ٢٩٧ /٤ فتح القدير  :انظرو
١٤٢.   ا ﴿  : وا قوله تعاىل    ولذلك تأولّ " : )  ١٤٦/ ٢البحر احمليط   (  يف   انقال أبو حيمو

 ، أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإلَّا ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال تعلَمـونَ      
ير ِبالْببالزاِت ونات  : تقدير، ال على إضمار فعلٍ  ) ٤٤ ،٤٣ :النحل ( ﴾   نأرسلناهم بالبي

قـد  )  إالّ (؛ لئال يكون ) وما أَرسلْنا  (:قاً بقوله متعلِّ)  ِبالْبيناِت ( ومل جيعلوا    والزبر ، 
  .  " غـري عطـفٍ    من)  ِبالْبيناِت : (، واآلخر ) االًجِر (مها  أحد: استثىن ا شيئان    

 . ٣٧٧ /٢الدر املصون   :انظرو
 .٢/٢٩٢لتسهيل ا شرح  :، وانظر١٠٣التسهيل : ينظر .١٤٣
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أحدمها بـدلٌ،   : ، وابن مالٍك، يقول    مها بدالن : اوزون له ابن السراج ، يقول        .١٤٤
ٍر ، وليس يف هؤالء من يقول          معمولُ   واآلخرهما مـستثنيان بـأداٍة     : عامٍل مضمإن
  .٢٩٢/ ٢شرح التسهيل ، و٢٨٣/ ١األصول :  ينظر .واحدٍة

 ،٣/١٥٢٠ ، واالرتـشاف   أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل     :ينظر رأي األخفش يف      .١٤٥
 .٣/١٧٥ ، واألشباه والنظائر ١/٥٧٠واملساعد 

 بعد األفعال اليت تتعدى     فإن استثنيت  ): " ٢٨٣/ ١األصول  (   يف قال ابن السراج   .١٤٦
          إالّ   الـدراهم   النـاس   أعطيت : (، قلت ) زيداً درمهاً أعطيت   ( :إىل مفعولني ، حنو     

ستثين  االستثناء إنما ت   ألنّ حرف ؛    ) الدنانري إالّ عمراً  : (، وال جيوز أن تقول     ) زيداً
  . " به واحداً 

  .٢٩٢/ ٢شرح التسهيل : نظر ي .١٤٧
 ،٣/١٥٢٠ ، واالرتـشاف    أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل     :ينظر رأي الفارسي يف      .١٤٨

 .٣/١٧٤ ، واألشباه والنظائر ١/٥٧٠واملساعد 
١٤٩. سخ زيادة من الن . 
 أحداً درمهـاً    ما أعطيت  : (فإن قلت  ) : " ٢٨٣/ ١األصول( قال ابن السراج يف      .١٥٠

      جـاز، فأبـدلت   البدلَ أردتإن أيضاً مل جيز ، ف  االستثناءَ ، وأردت ) إالَ عمراً دانقاً  
ا أعطيـت إالّ  م : (، فكأنك قلت)درمهاً(من قولك  ) اًدانق(، و ) دحأ (من  )  عمراً (

 .  ٥٧٠ /١، واملساعد ١٥٢٠ /٣ االرتشاف  : وانظر. ) "عمراً دانقاً 
 .١/٥٧٠ املساعد  :، وانظر٢٩٢ /٢شرح التسهيل : ينظر  .١٥١
١٥٢. ا رد٢٩٢/ ٢شرح التسهيل   (  يف    مالكٍ بن ( همـا   السراج القائـلِ  ابِنمذهببأن 

ويف هذا ضـعف بـين؛ ألن البـدل يف          : " ، فقال     االستثناء  منصوبان على  بدالن
ـ هاالستثناء ال بد من اقتران      ، بـاملعطوف حبـرفٍ     شيءٍ كان بذلك أشبه  ، ف ) إالّ(  ب

، فـإن    ال يقع بعد حرف االستثناء بدالن      كذلك، فكما ال يقع بعد حرٍف معطوفان     
  . ٣٧٨ /٢صون  الدر امل : وانظر"ناصب للثاين در ورد ما يوهم ذلك قُ
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، ٣/١٥٢٠تـشاف   ر يف اال  ٍف بتـصرِّ  وهو ، أ ٣٤ /٣ والتكميل   التذييل : ينظر .١٥٣
 . ٣٧٧ /٢، والدر املصون ١٤٦ /٢والبحر احمليط 

 .٢٩٢ /٢شرح التسهيل : ينظر .١٥٤
 .  ، مصورة دار الكتب أ ٣٤ /٣التذييل والتكميل : ينظر .١٥٥
 .  النسخ من زيادة .١٥٦
 . ٣/١٥٢٠ االرتشاف  :وانظرب ،  ٣٣ /٣التذييل والتكميل : ينظر .١٥٧
 . ب ٣٣ /٣ذييل والتكميل الت: ينظر .١٥٨
 ٢٨٣/ ١األصول : نظري .١٥٩
 .  ) ج (زيادة من  .١٦٠
  . ب ٣٣ /٣ والتكميل لتذييلا: ينظر .١٦١
،   بعد اسـتثناءٍ    استثناءً  فإن أوقعت   ): " ٢٨٣/ ١األصول  (  يف   قال ابن السراج   .١٦٢

؛ ألنه ال جيـوز أن يكـون   ) عمراً (فتنصب )   إالّ عمراً  إالّ زيد ما قام أحد     : (قلت
بـصرك أنّ   ، فهـذا ممـا ي     يرتفعان به بغري حرف عطفٍ    ٍد فاعالن خمتلفان    حلفعٍل وا 
النصب الرافع باملرفوع، ولك أن تقول    بعد استغناءِ   واجب ) :   إالّ زيـد ما أتاين أحد
 ." ر  فتنصب أيهما شئت وترفع اآلخ) إالّ زيداً إالّ عمرو(   و )إالّ عمراً

 االرتـشاف   :، وانظـر  ب ٣٣ /٣التـذييل والتكميـل   : ينظر أي أبو حيان ،      .١٦٣
٣/١٥٢٠  . 
  . أ ٣٤ ب ، و٣٣/ ٣التذييل والتكميل و ،٣/١٥٢٠االرتشاف  :ينظر .١٦٤
شـرح  ( يف ونسب ـ أيـضاً ـ     ، ٧١، يف ديوانه  للنابغة اجلعدي رضي اهللا عنه .١٦٥

  .لزفر بن احلرث  ) ١/٨٠احلماسة 
يف  امسني من امسني ، حيث جاز إبدالُ ) لنبع بعضه ببعض  النبع با  : ( قوله   والشاهد فيه 

)  ببعض ( ، وأبدل  ) النبع (من  )  ضهعب(  ، فأبدل الشاعر   ) إالّ (مع عدم   املوجب  
،  وكذلك اإلجياب بعد النفي    لكذ فيه   الثانية، فدلّ على أنّ املنفي جائز     )  بالنبع (من  

  .)  بعضه ببعٍضما قرعنا النبع إالّ: (فتقول
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 ، ١/٢٢٦، واهلمع   ٥٦٥، وامللخص    أ ٣٤، و  ب ٣٣ /٣التذييل والتكميل   : ينظر 
  .٢٤٥/ ١١وروح املعاين ، ٢٠٩/ ٧واألشباه والنظائر 

١٦٦.   رد٢٩٢/ ٢شرح التسهيل    (  يف  مالكٍ ابن (  فقـال      الـسراج   ابـنِ  كـالم ، :            
، على أن   ) ً  أحداً درمهاً إالّ عمراً دانقا     ما أعطيت  (:قال أن ي   جواز ِه كالمِ صلُاوح" 

،ويف هذا ضعف    بدلني منصوبني على االستثناء   )  إالّ (يكون االمسان اللذان مها بعد      
 ." د من اقترانه بإالّ  يف االستثناء ال ب؛ ألنّ البدلَ بين
 .  )أو (  مكان ) إذْ : (، ويف النسخ١٥٨شرح الوافية نظم الكافية : ينظر .١٦٧
 . النسخة من زياد .١٦٨
 .١٥٩ ـ ١٥٨لكافية شرح الوافية نظم ا: ينظر .١٦٩
١٧٠. املتوىفهو ركن الدين احلديثي ه )هـ٧١٥ ( سنة  احلسن بن حممد العلويوأظن ،

ركن الدين االستراباذي املترمجني اتفقوا على االسم واللقب ؛ ألنّ ، فهو أيضاً علوي 
، وما مها إالّ   ألحدمهاأو احلديثي ، واختلفوا يف إضافة االستراباذي وسنة الوفاة

ومل أقف على  ) صغري، ومتوسط ، وكبري : ( على الكافية شروٍح، له ثالثةُ واحد
                                                .                                                                 على الشافيةوله شرح  ،واحٍد منها

 .٣٥،  ٣٠، ومقدمة شرح الوافية  ١٣٧٦ /٢ كشف الظنون :ينظر
 .  من غري سبٍب)  م ، ش (، ويف النسخ  من زيادةٌ .١٧١
 .  البن احلاجب  )ةحوي الناألمايل( مل أجد هذا النص يف  .١٧٢
 .  ) ، م ش ( من زيادةٌ .١٧٣
 . ٣٠٤ /٢ شرح التسهيل  :تفصيل املسألة يف ينظر .١٧٤
 . ٢٢٥،  ٢٢٣  للقز ويين اإليضاح  :، وانظر٢٩٧لوم مفتاح الع: ينظر .١٧٥
 .١٥٩شرح الوافية : ينظر .١٧٦
 . ٢٩٢ /٢شرح التسهيل : ينظر .١٧٧
١٧٨. ـ  ) : " ٣٠٠مفتاح العلوم (  يف قال السكاكي  مـن  ـإنما  :  أي وال جتوِّز معه 

 فـذاك أصـلٌ يف   ه يف ذلك عليه ، وال تقس  ) ما وإالّ  (التقدمي والتأخري ما جوزته مع      
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، وههنا مؤٍد إىل  ٍسلِب م ناك غري  ه  والتأخري  ، والتقدمي  القصر، وهذا كالفرع عليه   باب  
 . ٢٢٦ للقز وييناإليضاح  :  وانظر" لباس اإل
١٧٩.    ما ذهب إليه احلديثي خمالف   ملذهب الن ـ    نيحوي  ال خالف )  إنما(  ؛ ألنّ احملصور ب

      ا احملصوره ال جيوز تقدميه، وأمـ يف أن ؛   تقدميه  جواز والصحيح، فيه خالف ف)  إالّ(  ب
ـ خبالف،   ر قُدِّم احملصور أو أُخِّ    ، سواءٌ   معها  املعىن مفهوم  ألنّ فإنه )  إنما(  احملصور ب

علمال يحص ه إالّ بالتأخرير  . 
ىل و عند وضوِح املعـىن أ ع والتوس  ) : "١٣٤/ ٢شرح التسهيل   (  يف   قال ابن مالكٍ  

  ."  االستعمالني من التضييق مبنع أحد
  .  ٤٤٦ /١، وشرح ابن عقيل  ٢٢٨ ة البن الناظم شرح األلفي: وانظر املسألة يف 

 . النسخ من زيادةٌ .١٨٠
 . ١٥٩شرح الوافية : ينظر .١٨١
ان يف املسألة وبين     بني الزخمشري وأيب حي    اخلالفن   يف هذين األمري    السبكي خلّص .١٨٢

 .   تامٍّبوضوٍحرأيه 
ــر .١٨٣ ــشاف : ينظــ ــيط ٢٤٤ /٣الكــ ــر احملــ                               .٢٣٧ /٧، والبحــ

 .٢٤٦ -٢٤٣ /١١، وروح املعاين ١٣٩، ١٣٨ /٩ الدر املصون  :وانظر
 .٢٤٤ /١١روح املعاين : ينظر .١٨٤
 . النسخ من زيادةٌ .١٨٥
 . النسخ من زيادةٌ .١٨٦
فكما ال يقـع بعـد حـرٍف         ) : " ٢٩٢/ ٢شرح التسهيل   (  يف   قال ابن مالكٍ   .١٨٧

 . "  كذلك ال يقع بعد حرف االستثناء بدالن، معطوفان
ر وهم ذلـك قُـدِّ     ورد ما ي   فإن ) : " ٢٩٢/ ٢شرح التسهيل   (  يف   قال ابن مالكٍ   .١٨٨

للثاين ناصب   ". 
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  فهرس املصادر واملراجع
  

ـ        .١ ارتشاف الضرب من لسان العرب، أليب حي  حتقيـق   ان األندلـسي ،
ـ     ١٤١٨،  ١ودراسة رجب عثمان حممد ، ط      ، اجنيهـ ، مكتبـة اخل

 . القاهرة 
، ١االستغناء يف االستثناء ، للقرايفّ ، حتقيق حممد عبد القادر عطـا ،ط             .٢

 .هـ ، دار الكُتب العلمية ، بريوت ١٤٠٦
األشباه والنظائر يف النحو ، للسيوطي ، حتقيق عبد العال سامل مكرم ،              .٣

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٦ ، ١ط
٤.   ا حو، البن األصول يف الن       ١، ط لسراج، حتقيق عبد احلـسني الفتلـي ،

 . هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت ١٤٠٥
م، دار العلـم    ١٩٨٠،  ٥، ط يف خري الـدين الزركلـي     األعالم، تأل  .٥

 . للماليني، بريوت 
٦.      حتقيق جمموعـة،  أعيان العصر وأعوان النصر، لصالح الدين الصفدي ،

 . ، دار الفكر ، دمشق ١٤١٨، ١ط
٧.  األمايل الناحلاجـب بـن   ة، ال حوي      ـودي١، ط ، حتقيـق هـادي مح ،

 . هـ، عامل الكتب، بريوت ١٤٠٥
، مطبعة  البن حاجب، حتقيق، موسى العليلي ،اإليضاح يف شرح املفصل .٨

 . العاين، بغداد
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 ٧٦

٩.      شرح وتعليق حممد عبد     اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويين ،
 . وت هـ ، دار الكتاب اللبناين، بري١٤٠٠، ٥املنعم خفاجي، ط

هـ، ١٤١٣، ١البحر احمليط، أليب حيان األندلسي، حققه جمموعة، ط     .١٠
 .دار الكتب العلمية، بريوت

ـ           .١١ ة ،        البداية والنهاية، البن كثري، حتقيق جمموعة، دار الكتـب العلمي
 . بريوت 

ة ، مكتب البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، لإلمام الشوكاينّ         .١٢
ة، القاهرةابن تيمي.  

١٣.     بغية الوعاة يف طبقات اللغوي ني والن حتقيق حممد أبـو     حاة، للسيوطي ،
ة، بريوتالفضل إبراهيم، املكتبة العصري. 

١٤.       حتقيق علـي حممـد      التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي ،
البجاويدار إحياء الكتب العربي ،وشركاهة، عيسى احلليب  .  

لذهيب، حتقيق عبد الـرمحن املعلمـي،       تذكرة احلفاظ، لشمس الدين ا     .١٥
 . هـ، حيدر أباد١٣٧٧

ان األندلسي، دار الكتب  والتكميل يف شرح التسهيل، أليب حي التذييل .١٦
خمطوط(ة، اجلزء الثالث املصري .( 

، حققـه حممـد كامـل    تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالكٍ   .١٧
 . ، القاهرة للطباعة والنشرهـ، دار الكاتب العريب١٣٨٧بركات، 

١٨.      حتقيـق حممـد   تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، حملمد الـدماميين ،
 . هـ ١٤١٥، ١املفدى، ط
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 ٧٧

، أليب )إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  (تفسري أيب السعود     .١٩
إ، دار السعود العماديبريوت حياء التراث العريب ، . 

٢٠.     ة ابن م  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي حتقيـق   الك، للمرادي ،
ة، هـ، مكتبة الكليات األزهري   ١٣٩٦،  ١عبدالرمحن علي سليمان، ط   

 .القاهرة
٢١.  هــ، دار الفكـر،     ١٣٩٨ على شرح ابن عقيل،      حاشية اخلضري

 .بريوت
، وضع حواشـيه    لسيوطيلضرة يف أخبار مصر والقاهرة،      احسن احمل  .٢٢

  . ة، بريوتهـ، دار الكتب العلمي١٤١٨، ١خليل املنصور، ط
، تأليف حممد عبداخلالق عضيمة، دار   دراسات ألسلوب القرآن الكرمي    .٢٣

 .احلديث، القاهرة
ـ  يف أعيان املائة الثامنة، البن حجر ال       الدرر الكامنة  .٢٤ ، حتقيـق   سقالينّع

 . حممد سيد جاد احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة
٢٥.        ـ   الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب د ، حتقيق أمح

هـ، دار القلم، دمشق ١٤٠٦، ١اط، طاخلر . 
، ١ ، مجع وحتقيق وشرح علي ذو الفقار شـاكر ، ط      ديوان تأبط شراً   .٢٦

 .م ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ١٩٨٤
٢٧.   م، ١٩٦٤،  ١، حتقيق عبد العزيـز ربـاح، ط       ديوان النابغة اجلعدي

بريوتاملكتب اإلسالمي ، . 
 .ر الكُتب املصرية ، القاهرة م ،دا١٩٦٥ ، ١ديوان اهلذليني ، ط .٢٨
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 ٧٨

 حتقيق حممد السعيد ،لشمس الدين الذهيب  ذيول العرب يف خرب من غرب،        .٢٩
 . ة، بريوتهـ، دار الكتب العلمي١٤٠٥، ١زغلول، ط

السبع املثاين، لشهاب الـدين     وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم        .٣٠
ـ ١٤١٥، ١األلوسي، ضبطه وصححه على عبد الباري عطية،ط       ، هـ

ة، بريوتدار الكتب العلمي . 
 دار إحيـاء    ،احلنبلي البن العماد    شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      .٣١

بريوت التراث العريب ، . 
٣٢.     ـ        شرح ابن عقيل على ألفي  ية ابن مالك، البن عقيل، حتقيق حممد حمي

 . ة، بريوت هـ، املكتبة العصري١٤٢٢الدين عبد احلميد، 
٣٣. ينّة ابن مالك، لألمشوشرح ألفيالقاهرة، مطبعة احلليب ،. 
٣٤.  اظم، حتقيق عبد احلميـد الـسيد، دار        شرح ألفية ابن مالك، البن الن

 . اجليل، بريوت 
شرح التسهيل، البن مالك، حتقيق عبد الرمحن السيد وحممد بـدوى            .٣٥

 .هـ، هجر للطباعة والنشر١٤١٠، ١املختون، ط
مل الكُتـب ،  شرح ديوان محاسة أيب متّام ، للخطيب التربيـزي ، عـا      .٣٦

 .بريوت 
٣٧.   شرح الكافية لرضي   هــ ، دار    ١٤٠٢،  ٣، ط  الدين السـتراباذي

ة، بريوتالكتب العلمي. 
٣٨.      حتيقيـق عبـد املـنعم       شرح الكافية الشافية، البن مالك األندلسي ،

 . هـ، دار املأمون للتراث١٤٠٢، ١هريدي،ط
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 ٧٩

٣٩.     شرح كتاب احلدود يف الن حتقيـق املتـولّي رمـضان       حو، للفاكهي ،
 .هـ دار التضامن للطباعة، القاهرة١٤٠٨، دمرييال
شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ، للسلسيلي ، دراسة وحتقيق عبد اهللا             .٤٠

 .هـ ، املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة ١٤٠٦، ١الربكايتّ ، ط
٤١.          ٢جار، ط ضياء السالك إىل أوضح املسالك، حملمد بن عبد العزيز الن ،

وتة، بريدار الكتب العلمي . 
، ١ن ط اطبقات احلفاظ، للـسيوطي، حتقيـق علـى حممـد عمـر            .٤٢

 . هـ، مكتبة وهبة، القاهرة١٣٩٣
٤٣.  طبقات الشافعي   ة، لعبد الرحيم اإلسنوي  حتقيق عبـد اهللا اجلبـوري ، ،

 . بغداد ،رشادإلهـ، مطبعة ا١٣٩١، ١ط
٤٤.  ة الكربى، لتاج الدين     طبقات الشافعيبكيحتقيق عبـد الفتـاح      الس ،

 . ة، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربي١٩٧٦، مود الطناحياحللو، وحم
٤٥.     ديمراجعة جلنة من العلماء،     طبقات املفسرين، لشمس الدين الداوو ،

 .ة، بريوتدار الكتب العلمي ، هـ١٤٠٣ ،١ط
٤٦.  نشره ج       غاية الن ،اء، البن اجلزريبرجستراسر، . هاية يف طبقات القُر

 . ة، بريوتهـ ، دار الكتب العلمي١٤٠٢ ،٣ط
،  احللـيب  البايب، مطبعة   ١٣٨٣،  ٢، ط فتح القدير، لإلمام الشوكاينّ    .٤٧

 .القاهرة
، حتقيق حممد حسن    اهلمذاينّالفريد يف إعراب القرآن ايد، للمنتجب        .٤٨

 . هـ، دار الثقافة، الدوحة١٤١١، ١النمر، ط
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 ٨٠

٤٩.  عنايـة إحـسان    الكتاينّفهرس الفهارس واألثبات، تأليف عبد احلي ،
 . ، بريوت هـ ، دار الغرب اإلسالمي١٤٠٢، ٢عباس، ط

٥٠. دار املعرفة، بريوتالكشاف، جلار اهللا الزخمشري ، . 
٥١.       ي خليفـة، مكتبـة     كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاج

 . املثىن، بغداد
٥٢.    الكلِّيات، أليب البقاء الكفوي  ،    حتقيق عدنان درويش، وحممد املصري ،

 .  ، دمشقد القومي، وزارة الثقافة واإلرشا١٩٧٥
٥٣.        لـس     احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية، حتقيـق ا

املغرب دانت  بتاروالعلمي ، . 
امللخص يف ضبط قوانني العربية ، البن أيب الربيع القُرشـي ، حتقيـق            .٥٤

 . هـ ١٤٠٥، ١ودراسة علي سلطان احلكمي ، ط
 حتقيق حممد كامل بركات،     ، املساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل      .٥٥

 . هـ، دار الفكر، دمشق ١٤٠٠
، ١ال، ط ، إعـداد عزيـزة فـو      حـو العـريب    يف الن  املعجم املفصل  .٥٦

١٤١٣ة، بريوتهـ، دار الكتب العلمي . 
 أللفاظ القرآن الكرمي، وضعه حممد فؤاد عبد الباقي،          املفهرس املعجم .٥٧

 . هـ، دار احلديث، القاهرة ١٤٠٨، ٢ط
 .، تأليف عمر رضا كحالة، مكتبة املثىن، بريوت معجم املؤلفني .٥٨
٥٩.     حتقيق مازن املبارك، و حممد علي       مغين اللبيب، البن هشام األنصاري ،

  .ة، الهورهـ ، دار نشر الكتب اإلسالمي١٣٩٩، ١محد اهللا، ط
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 ٨١

 ، حتقيق كامـل  ، لطاش كربي زاده   مفتاح السعادة ومصباح السيادة    .٦٠
دار الكتاب احلديثة، القاهرة ، وعبد الوهاب أبو النوربكري ، . 

، ضبطه وشرحه نعـيم زرزور،      اكيكّسمفتاح العلوم، أليب يعقوب ال     .٦١
 . ة، بريوت هـ، دار الكتب العلمي١٤٠٣، ١ط

املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، البن تغرى بردي، حتقيق حممـد            .٦٢
ـ   ونبيل حممد عبد العزيز، اهليئة املصري       ، حممد أمني  لكتـاب،  ة ل ة العام
 . القاهرة 

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة،  البن تغرى بردي، حتقيـق             .٦٣
ة، القاهرةإبراهيم على طرخان، دار الكتب العلمي . 

 . م، استانبول١٩٥١، فني، إلمساعيل باشا البغداديرة العايهد .٦٤
٦٥.      ين بتصحيحه حممد بدر     مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، للسيوطيع ،

 . ، القاهرةةرياألزهات هـ، مكتبة الكلي١٣٢٧، ١، طعساينّالدين الن
٦٦.     حتقيق أمحـد األرنـاؤوط،      الوايف بالوفيات، لصالح الدين الصفدي ،

،  هـ ، دار إحياء التـراث العـريب       ١٤٢٠،  ١وتركي مصطفى، ط  
 .بريوت 
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